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RESUMO 
 

Abordando a temática da difusão em arquivos, o presente trabalho tem como 

objetivo demonstrar a importância do desenvolvimento de estratégias que 

visem difundir o acervo em instituições arquivísticas por meio da análise dos 

sítios eletrônicos de três instituições arquivísticas municipais brasileiras: 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (RJ), Arquivo Público e Histórico do 

Município de Rio Claro (SP) e o Arquivo Público Municipal de Ouro Preto (MG). 

Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada na literatura da 

área e uma pesquisa descritiva, realizada por meio do exame das informações 

constantes dos sítios eletrônicos das referidas instituições. Dentre os principais 

resultados, sublinhamos a necessidade das instituições arquivísticas 

desenvolverem estratégias virtuais de promoção e disseminação dos acervos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: difusão, ação educativa, ação cultural, arquivos 

municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

Addressing the issue of dissemination in archives, this work aims to 

demonstrate the importance of developing strategies aimed at disseminating 

the collection in archival institutions through the analysis of the websites of 

three Brazilian municipal archival institutions: General Archive of the City of Rio 

de Janeiro (RJ), Public and Historical Archives of the Municipality of Rio Claro 

(SP) and the Municipal Public Archives of Ouro Preto (MG). For this, a 

bibliographical research was carried out, based on the literature in the area and 

a descriptive research, carried out by examining the information contained in 

the websites of the aforementioned institutions. Among the main results, we 

underline the need for archival institutions to develop virtual strategies for the 

promotion and dissemination of collections. 

KEYWORDS: diffusion, educational action, cultural action, municipal archives. 
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1 INTRODUÇÃO 

A visão sobre os arquivos se modificou ao longo do tempo, 

apresentando diferentes justificativas para a sua razão de existir. Nesse 

sentido, podemos afirmar que os arquivos permanentes têm um papel 

importante na preservação da memória e na garantia de direitos, custodiando 

documentos, que segundo a Lei 8.159/91, devem ter guarda permanente por 

apresentarem valor histórico ou probatório.  

Entendendo a importância do seu papel social como meio de difusão e 

preservação da memória e o potencial educativo e cultural que o documento de 

arquivo apresenta, podendo ser explorado por meio do desenvolvimento de 

atividades de difusão, o presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar 

a importância do desenvolvimento de estratégias que visem difundir o acervo 

em instituições arquivísticas por meio da análise dos sítios eletrônicos de três 

instituições arquivísticas municipais brasileiras: Arquivo Geral da Cidade do Rio 

de Janeiro (RJ), Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP) e o 

Arquivo Público Municipal de Ouro Preto (MG).  

As instituições foram escolhidas primeiramente por se tratarem de 

instituições municipais e durante o desenvolvimento do trabalho procurou-se 

dar mais ênfase às atividades de difusão desenvolvidas em arquivos 

municipais. Ademais, cumpre destacar que a escolha específica dessas três 

instituições se justifica pelo fato de que os respectivos websites apresentam de 

forma clara e estruturada informações relativas à difusão. 

O trabalho, elaborado por meio de uma pesquisa bibliográfica, feita com 

base na literatura arquivística, e uma pesquisa descritiva, realizada a partir da 

análise dos websites das instituições arquivísticas municipais citadas, está 

dividido em três seções. A primeira apresenta brevemente a história dos 

arquivos e os diferentes conceitos de arquivo definidos pelos principais autores 

da literatura arquivística. A segunda seção aborda a temática da ação cultural e 

educativa em arquivos, procurando discutir a importância da difusão e como ela 

pode ser desenvolvida em instituições arquivísticas. A terceira seção apresenta 

a análise dos websites do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Arquivo 

Público e Histórico do Município de Rio Claro e o Arquivo Municipal de Ouro 
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Preto, apresentando brevemente o histórico de cada instituição, bem como os 

aspectos gerais e arquivísticos que cada website apresenta. 
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2 ARQUIVOS: BREVE HISTÓRICO E CONCEITOS PRINCIPAIS. 

 

A estruturação dos arquivos ao longo da história da sociedade se deu 

progressivamente ao longo do tempo, com o aperfeiçoamento de conceitos, 

técnicas e princípios teóricos. A visão sobre os arquivos foi se modificando, 

tendo vários pensadores apresentando uma determinada abordagem acerca do 

o seu tratamento e de sua importância social, administrativa e cultural. 

Nesse sentido, é necessário de antemão analisarmos as particularidades 

dos documentos de arquivo, seus conceitos e as razões que motivam a sua 

existência. Sendo assim, tendo como base alguns autores da área, 

inicialmente, a presente seção tem como objetivo traçar um caminho sobre a 

base do pensamento arquivístico.  

Segundo Delmas (2010), a primeira razão para a conservação de 

documentos por um longo período de tempo foi a sua capacidade de provar 

algo. De acordo Sandri (1968, apud Silva, 2015, p.138), o local onde os 

documentos eram depositados era que lhes atribuía autenticidade, ou seja, o 

documento conservado em um arquivo público já era considerado autêntico. 

Porém, no século XVII ocorreu uma mudança com o advento da Diplomática, 

que de acordo com Tognolli (2018), consistia em um novo método para 

comprovar a autenticidade dos documentos através da comparação dos 

elementos intrínsecos e extrínsecos dos documentos produzidos daquela 

época. Os arquivos eram compreendidos, em um primeiro momento, como um 

local que abrigava documentos que serviam para prestar contas das atividades 

administrativas em uma sociedade. 

Rousseau e Couture (1997), afirmam que os arquivos surgiram após o 

advento da escrita, principalmente em função de necessidades administrativas 

das organizações sociais complexas na região do Crescente Fértil.  

Em relação às civilizações da chamada Antiguidade Oriental, Rousseau 

e Couture (1997) afirmam que o exercício do poder estava profundamente 

ligado à vida religiosa, onde as administrações tinham por característica um 

poder único, o que facilitava a vida administrativa, pelo fato de que todos 

trabalharem “para o rei e os funcionários tinham apenas a missão de controlar 

tudo que se fazia segundo a regra da arte.” (Rousseau; Couture, 1997, p.30). 
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De acordo com Reis (2006), os arquivos nesse período ficavam localizados em 

templos e palácios, por estarem mais próximos às classes dirigentes.  

Já na Antiguidade Clássica, segundo Rousseau e Couture (1997), a 

administração sofreu modificações, uma vez que os cidadãos passaram a 

exercer atividades independentes do governo. Isso impactou de forma direta os 

arquivos, em razão da produção de novos tipos de documentos. Segundo Reis 

(2007), no que se refere à Grécia Antiga, ganham destaque os arquivos de Gea 

e Palas Aten, por se caracterizarem como grandes depósitos de documentos 

voltados para a administração.   

Em relação aos arquivos da Roma, de acordo com Reis (2006), na 

época republicana, que vai do ano de 509 a. C. até 27 a.  C, eles 

funcionavam em templos, junto ao erário público, onde eram guardados os 

Tabulae Publicae e que posteriormente passou a se chamar Tabularium, 

desempenhando a função de Arquivo Central do Estado. Já no que se refere à 

época Imperial, período esse que vai de 27 a. C. até 476 d. C., Reis (2006) 

afirma que é durante esse período que ocorre um dos grandes feitos 

relacionado aos arquivos, que foi a instauração de uma rede de arquivos, com 

o aparecimento dos “tabulariuns” nas províncias. 

Em relação aos responsáveis pelos documentos administrativos em 

Roma, segundo Jean Xavier (apud Rousseau e Couture, 1997, p. 43), os 

registros eram confiados aos "questores', magistrados encarregados de prestar 

assistência aos consulentes em questões financeiras, nesse contexto, havia 

também os "tabularia'', que eram os responsáveis por arquivar e conservar os 

documentos. Já na Grécia é aos "príntanes'', principais magistrados das 

cidades, que se atribuía a responsabilidade pela conservação dos documentos. 

Nesse sentido, é importante salientar que, tanto os "príntanes'', "questores”, 

como os "tabularia'', apesar de serem os responsáveis por lidavam com os 

arquivos, eles não podem denominados como arquivistas, visto que, são 

contextos e períodos diferentes, não sendo correto “aplicar uma designação 

contemporânea a um contexto diferente do ocorrido com os documentos” 

(Rousseau e Couture 1997, p. 42).     

Partindo para o contexto da Idade Média, Posner (2013) afirma que 

durante esse período, as igrejas foram as primeiras instituições a guardar os 

documentos das autoridades, já que os reis e príncipes não tinham residência 
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fixa, sendo elas as primeiras instituições a desenvolver um sistema para 

guarda dos documentos. Segundo Silva (2015), durante esse período os 

documentos eram produzidos como forma de comprovação da obtenção de 

terras e os seus direitos sobre elas. 

Dentro desse contexto, de acordo com Delmas (2010), a profissão de 

arquivista, responsável pela guarda e preservação de documentos, surgiu no 

final da Idade Média, e em um primeiro momento eram chamados de 

arquivários, tornando-se arquivistas somente em 1710. De acordo com o autor, 

esse processo é visto com o desenvolvimento da administração moderna no 

Antigo Regime, segundo ele, no final do século XVIII e durante o século XIX, 

ocorreu a substituição de escrivães, tabeliães ou secretários por funcionários 

de ordem, que eram responsáveis por assegurar o arquivamento dos 

documentos das seções de uma mesma repartição. 

De acordo com Delmas (2010), a utilização dos arquivos para o ato de 

lembrar foi por muito tempo considerada  de pouco importância, sendo 

conservados por curtos períodos de tempo; entretanto, o autor afirma que 

durante a Idade Média, já se tinha consciência da importância da preservação 

em razão da memória, sendo as instituições religiosas as primeiras a conservar 

documentos, em razão de sua estabilidade institucional. 

Partindo para o contexto da Idade Moderna, de acordo com Silva (2015), 

os arquivos eram um local controlado pela autoridade soberana e com acesso 

restrito, onde um funcionário de confiança fazia a gestão daquele acervo. Os 

arquivos eram o local que representava o poder e a autoridade do príncipe 

sobre os seus súditos.  

 De acordo com Silva (2015), durante a Idade Moderna, em meados do 

século XVI, ocorreu a inserção de um novo sistema administrativo, onde o 

sistema medieval de arquivos, em que os arquivos eram descentralizados, 

foram substituídos por arquivos centrais. Segundo a autora, a  centralização 

dos arquivos tinha por objetivo guardar os documentos da administração do 

Estado em um local seguro e em um único lugar. 

Segundo Reis (2006) a Idade Moderna, ficou conhecida como época dos 

arquivos dos Estados, porque foi nesse período que se instaurou o Estado 

Moderno, que tinha por característica ser absolutista e centralizador, de acordo 
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com o autor, tal mudança alterou a forma de tratamento dos documentos, se 

estabelecendo normas para a rotina do arquivista. 

Segundo Schellenberg (2006), a Revolução Francesa trouxe importantes 

conquistas para os arquivos. São elas: 

 

Criação de uma administração nacional e independente dos arquivos. 
2. Proclamação do princípio de acesso do público. 3. 
Reconhecimento da responsabilidade do estado pela conservação 
dos documentos de valor, do passado. (SCHELLENBERG, 2006, p. 
27) 

 

 
De acordo com Reis (2006, p. 5), a partir da Revolução Francesa, 

ocorreu a instauração do Estado de Direito e o surgimento do conceito de 

soberania nacional. Nascem aí os princípios de responsabilidade, garantia, 

eficácia e justiça da atuação da Administração perante os cidadãos. Isso 

impacta diretamente na finalidade do arquivo, sendo, segundo Reis (2006), 

considerado garantia de direitos aos cidadãos e jurisprudência e atuação do 

estado.  

Esse período atingiu de forma direta os arquivos. De acordo com Posner 

(2013), a descentralização é uma característica da administração dos arquivos 

de antes da Revolução Francesa; segundo o autor, os Arquivos Nacionais 

foram fundados originalmente em 1789, como repartição dos arquivos 

parlamentares da Assembleia Nacional e durante a Revolução Francesa tem-

se em um primeiro momento o objetivo de centralizar todos os documentos em 

Arquivos Nacionais, porém, posteriormente, com a adesão a Lei de 26 de 

outubro de 1796, parte dos documentos passam a se localizar nos Arquivos 

Departamentais, ficando os documentos permanentes nos Arquivos Nacionais 

e nos Arquivos Departamentais ficavam os documentos das seções 

administrativas do Estado. 

Posner (2013) afirma que a Revolução Francesa  inaugurou a 

compreensão sobre o valor histórico dos documentos e através da sua 

legislação, estabeleceu o princípio da  acessibilidade ao público. Segundo Reis 

(2006), em 1794, durante a Revolução Francesa,  a Lei de 7  Messidor, 

proclamou o direito de acesso do cidadão comum ao Arquivo, passando a 

deixar de constituir um local de privilégio e poder, para passar a ser entendido, 

segundo o autor como um Arquivo da Nação. 
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De acordo com Silva (2015), as informações que antes eram guardadas 

em segredo nos arquivos, tendo acesso somente quem tinha autorização do 

príncipe, passaram a ter um acesso mais amplo. Segundo a autora, os 

arquivos que eram vinculados à administração Estatal passam por uma 

mudança com o desenvolvimento da historiografia, se tornando os chamados 

arquivos históricos, isso dá uma nova visão para os arquivos, provocando 

mudanças, como por exemplo, a presença de historiadores sendo 

responsáveis pela custódia dos arquivos. 

De acordo com Posner (2013), durante esse período desenvolveu-se o 

nacionalismo incipiente, quando a história nacional passou a ser vista com uma 

maior importância, de maneira até romantizada, havendo assim a publicação 

de fontes documentais, com objetivo que a história do passado nacional se 

tornasse mais acessível.  

A partir de então, a literatura arquivística começou a ter um maior 

desenvolvimento em relação aos seus princípios e técnicas. De acordo com 

Rousseau  e Couture (1997), a formação da Arquivologia enquanto disciplina, 

iniciou-se no século XIX, quando foram criadas as escolas especializadas: 

École des Chartes de Paris (1821) e Viena (1854) e a de Florença em 1857. A 

partir de então se inicia uma maior produção literária na Arquivologia, surgindo 

os primeiros conceitos e princípios da área.  

Nesse contexto, foram publicados vários manuais que auxiliaram na 

consolidação da Arquivologia enquanto ciência. Nesse sentido, Rousseau e 

Couture (1997) afirmam que: 

A publicação de manuais representa uma etapa na formação de uma 
disciplina científica. Estas obras articulam a teoria e as práticas em 
torno de uma abordagem única e permitem a condição do estado de 
conhecimento, bem como o estabelecimento de uma tradição. 
(ROUSSEAU, COUTURE, 1997, p. 53) 

Em 1898, o Manual de Arranjo e Descrição foi publicado pelo trio de 

arquivistas holandeses: Samuel Muller, Johan Feith e Robert Fruin. Esta obra, 

de acordo com Heymann e Nedel (2018) teve como principal contribuição a 

formulação dos mais importantes princípios, conceitos e diretrizes, tendo como 
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objetivo guiar o profissional de arquivo na organização e custódia dos 

documentos . Esse manual serviu como uma das principais bases durante anos 

para instituições arquivísticas no tratamento de seus acervos. O Manual em 

questão apresenta a seguinte definição para o conceito de arquivo: 

Conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, 
recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão 
administrativo ou por um de seus funcionários, na medida em que tais 
documentos se destinavam a permanecer na custódia desse órgão 
ou funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 
1973, p. 13,) 

A definição do Manual dos Holandeses apresenta o conceito de que os 

documentos de arquivo são os documentos voltados para guarda permanente; 

além disso, ela não inclui os documentos privados, considerando que são 

documentos de arquivo somente os documentos produzidos oficialmente, ou 

seja, os documentos de caráter público.  A definição delimita também a espécie 

documental dos documentos que poderiam ser considerados documentos de 

arquivo, abrangendo somente documentos escritos, desenhos e material 

impresso. 

 Segundo Duchein (1992 apud Heymann e Nedel, 2018, p. 22)  a 

publicação do Manual se deu em cooperação com o Arquivo Nacional dos 

Países Baixos, porém, já havia nos anos anteriores princípios arquivísticos 

formulados na França e na Alemanha, no enquanto os tratados que tiveram 

uma maior divulgação, em nível mundial foram escritos por autores 

holandeses, ingleses e italianos. Neste contexto, o Manual dos Holandeses foi 

o que teve maior destaque, tendo grande importância para o início da 

consolidação da arquivologia enquanto ciência.  

Nesse contexto, daí por diante são publicados outros manuais 

arquivísticos, no ano de 1922, o Manual de Administração de Arquivos é 

publicado pelo arquivista britânico Hilary Jenkinson, em que o autor discorre 

sobre a custódia continua, tendo como objetivo a preservação da autenticidade 

dos documentos. Nesse contexto, Jenkinson (1937) define arquivos como:  
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“[...] documentos produzidos ou usados no curso de um ato 
administrativo ou executivo (público ou privado) que são parte 
constituinte e, subsequentemente, preservados sob a custódia da 
pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato ou por seus 
legítimos sucessores para a sua própria informação. 
(JENKINSON,1937 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36) 

 Jenkinson (1937), em sua definição,  inclui  os documentos de natureza 

privada, o que não é visto na definição do Manual dos Holandeses. Além disso, 

a definição que o autor apresenta a ideia de transmissão da custódia para além 

do próprio criador, apresentando a ideia de sucessão entre gerações. 

Jenkinson (1937),  apresenta uma visão de arquivos como sendo documentos 

de caráter permanente e considera que os documentos só se tornam arquivos 

quando "terminado o seu uso corrente, sejam definitivamente separados para a 

sua conservação, uma vez julgada conveniente a sua guarda”  (JENKINSON, 

1937, apud SCHELLENBERG, 2006, p. 38). 

Já o arquivista italiano Eugenio Casanova, em seu Manual “Archvistica”, 

publicado em 1928, em Siena, define o arquivo como:  

“[...] a acumulação ordenada de documentos criados por uma 
instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a 
consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais, pela 
referida instituição ou pessoa.” (CASANOVA, 1928, apud 
SCHELLENBERG, 2006, p. 37) 

 A definição de Casanova (1928) traz a ideia de acumulação ordenada de 

documentos, ou seja, os documentos de arquivo, não são documentos 

colecionados, eles visam fazer cumprir uma ação e se acumulam de forma 

natural e ordenada, tem que haver uma ordem para que os documentos 

possam fazer sentido. O autor em sua definição apresenta o entendimento de 

que o documento de arquivo  é voltado também para fins culturais e não 

somente para fins administrativos. 

Já arquivista alemão, Adolf Brenneke (1875-1945), apresenta no manual 

“Archivkunde”, publicado no ano de 1953, a seguinte definição para arquivos: 
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[...] o conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades 
legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam 
à conservação permanente em determinado lugar como fonte e 
testemunho do passado. (BRENNEKE, 1953, apud 
SCHELLENBERG, 2006, p. 37) 
 
 

Na visão de Brenneke (1953), para serem considerados arquivos, os 

documentos têm que apresentar uso secundário, sendo voltados para fins de 

pesquisa, sendo utilizados como fonte do passado. Nesse sentido,  a 

perspectiva do autor estaria relacionada também a documentos de caráter 

permanente.  

Schellenberg (2006), arquivista estadunidense, se contrapõe à visão que 

Jenkinson (1922) defendia em seu manual, julgando não ser possível esse total 

controle sobre a custódia dos documentos, visto que, eles se encontram em 

grandes volumes, sendo de origens complexas e tendo criação muitas vezes 

casual e por esta razão, a tentativa de se estabelecer um controle absoluto e 

custódia intacta, seria ineficaz.  Além disso, Schellenberg (2006) apresenta a 

seguinte definição para arquivos: 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam 
sido considerados de valor, merecendo preservação permanente para 
fins de referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou 
selecionados para depósito, num arquivo de custódia permanente. 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 41) 

O conceito de arquivo, na visão de Schellenberg (2006), está 

relacionado aos documentos de caráter permanente, ou seja, os documentos 

que depois de avaliados, por alguma razão foram considerados fontes para  

uso secundário, ele argumenta que para serem considerados arquivos, os 

documentos precisam apresentar valor, sendo preservados para fins de 

referência ou para outros fins além do foi criado, além disso, a definição do 

autor, assim como a de Jenkinson (1922), inclui os documentos de caráter 

privado.  

Atualmente, no contexto brasileiro, Bellotto (2004), na publicação da 

quarta edição do livro “Arquivos Permanentes: Tratamento Documental”, 

apresenta a seguinte definição para documento de arquivo: 
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[...] são produzidos por uma entidade pública ou privada  ou por uma 
família ou pessoa no transcurso das funções que justificam sua 
existência como tal, guardando esses documentos relações orgânicas 
entre si.  (BELLOTTO, 2006, p. 37) 

Na visão de Bellotto (2006), o documento de arquivo não se resume 

somente aos documentos de caráter permanente, abarcando também 

documentos correntes e intermediários, segundo a autora, os documentos de 

arquivo são aqueles documentos que apresentam relações orgânicas com 

outros documentos e onde as funções de quem o produziu justificam a sua 

existência. 

Nesse sentido, Camargo (2003), também compartilha a visão de Bellotto 

(2006), ao afirmar que "os documentos de arquivo, não são entidades 

discretas, nem tem vida independente e autônoma" (CAMARGO, 2003, p.12), 

ou seja, eles fazem sentido dentro de um todo orgânico, um documento de 

arquivo dentro do seu contexto, composto por um conjunto de documentos que 

estabelecem relações entre si. Segundo Camargo (2003), o documento de 

arquivo não nasce com a intenção de se tornar histórico, dentro do contexto 

administrativo de uma instituição ele é criado de forma natural para fins de 

caráter imediato, fazendo cumprir uma ação.  

Nesse contexto, também é necessário analisarmos características que 

os arquivos carregam.  Duranti (1994) afirma que os documentos de arquivo 

são carregados de algumas características: a imparcialidade, a autenticidade,  

a naturalidade, o inter-relacionamento e a unicidade. 

Para Duranti (1994), a imparcialidade está relacionada ao fato dos 

documentos não serem produzidos com segundas intenções pré-definidas, 

sendo vistos em um primeiro momento somente para uso imediato, essa visão 

de imparcialidade dos arquivos era defendida pelo arquivista britânico Hilary 

Jenkinson em seu manual de Administração de arquivo, onde ele defende que 

o arquivista é o “guardião da evidência”. 

Já autenticidade, de acordo Duranti (1994), está ligada a manutenção e 

custódia dos documentos, como dito acima, os documentos de arquivo 

estabelecem uma relação orgânica entre si, sendo necessário que haja a 

devida preservação e conservação para que se mantenham autênticos, a 
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autenticidade, neste contexto, não estar relacionada ao conteúdo dos 

documentos e sim ao fato do documento não ter sido modificado desde o 

momento de sua criação. Essa visão, como foi dito acima, é compartilhada por 

Jenkinson (1937), que defendia um controle absoluto e uma custódia intacta 

sobre os documentos, com o objetivo de preservação da custódia. 

A naturalidade está relacionada à maneira natural que os documentos 

são acumulados nas repartições, conforme demanda a rotina administrativa da 

instituição produtora. 

O Inter-relacionamento está relacionado ao fato de que dentro de um 

conjunto documental, os documentos estabelecem relações entre si, que fazem 

o documento fazer sentido, já que dentro desse conjunto os documentos estão 

intrinsecamente ligados uns aos outros. Sendo assim, caso haja perda de um 

documento, o seu sentido poderá ser modificado ou não compreendido. 

De acordo com Duranti (1994), a unicidade se refere ao fato, de que 

cada registro documental é único dentro de um conjunto de documentos, 

mesmo que haja cópias, cada uma delas também é de caráter único. Essa 

característica está intrinsecamente ligada ao inter-relacionamento dos 

documentos, no sentido de que, justamente por serem únicos, se estabelece 

um relacionamento entre eles dentro do conjunto documental. 

Dentro desse contexto, vale ressaltar que o documento de arquivo, de 

acordo com Schellenberg (2006), desde a sua criação até a sua destinação 

final, se apresenta dentro do chamado “ciclo vital dos documentos”, passando 

pelas chamadas três idades: a primeira idade, que corresponde à fase corrente 

dos documentos, onde, de acordo com Bellotto (2006), os documentos  de 

arquivo têm uso funcional, administrativo e jurídico e seu uso está ligado às 

razões pelos quais foram criados; a segunda idade, que corresponde à fase 

intermediária, que de acordo com a autora, está relacionada ao período no qual 

o documento já ultrapassou seu prazo de validade jurídico-administrativa, 

embora ele ainda possa ser utilizado por seu produtor, passando por um 

processo de avaliação, que determinará o prazo de guarda do documento ou a 

sua eliminação; e a terceira idade ou fase permanente, que ocorre somente 

depois que o documento passa por um processo de avaliação, que determinará 

se ele será recolhido ou eliminado, caso seja recolhido, ele será preservado de 
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acordo com a prazo estipulado na tabela de temporalidade utilizada na gestão 

de documentos da instituição.      

Bellotto (2006), afirma que a localização física dos arquivos em cada 

uma das fases do ciclo documental, também é distinta. O arquivo corrente deve 

estar localizado junto ao produtor, pois comporta uma documentação que é 

frequentemente utilizada e deve ter acesso rápido. Já o arquivo intermediário, 

pode estar localizado em um local um pouco mais distante, pois o seu uso é 

menos frequente, quando comparado ao arquivo corrente. Em relação aos 

arquivos permanentes, por serem de interesse maior dos pesquisadores, 

Bellotto (2006), afirma que eles devem estar próximos a esse público.  

Partindo agora para uma análise sobre os Arquivos enquanto instituição, 

primeiramente pode-se afirmar que as instituições arquivísticas, assim como as 

bibliotecas, são unidades de informação, porém cada uma delas tem objetivos 

distintos, guardando e tratando de diferentes materiais, através de diferentes 

procedimentos.  

Schellenberg (2006),  aponta três principais diferenças entre essas duas 

instituições, são elas: a maneira como se originam os seus materiais; o modo 

que os materiais entram para a custódia;  e os métodos empregados em cada 

acervo.  

A biblioteca é uma instituição que tem o seu acervo formado através de 

compra, doação ou permuta. Segundo Bellotto (2006), a biblioteca é um órgão 

colecionador que tem objetivos culturais, técnicos e científicos e recebe em seu 

acervo materiais de diferentes fornecedores, de acordo com a sua 

especialidade, ou seja, o documento da biblioteca não é único, ele pode 

apresentar várias cópias, em diferentes locais.  Segundo Schellenberg (2006)  

em relação, aos métodos utilizados nas bibliotecas, no que se refere à seleção, 

o documento é considerado como uma peça isolada; já em relação à 

classificação empregada nas bibliotecas, justamente por seu acervo ser 

consistir em peças isoladas, pode-se fazer utilização de sistemas de 

classificação predeterminados; o último método está relacionado à descrição, 

estando segundo o autor,  no caso das bibliotecas, relacionada somente a 

peças individuais e separadas. 

Já em relação ao arquivo, enquanto instituição, Bellotto (2006) afirma 

que ele é um órgão receptor, que tem objetivos primeiramente jurídicos, 
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funcionais e administrativos e que somente depois de fazer cumprir esses 

primeiros objetivos vão ser de interesse para fins culturais e para a pesquisa. O 

arquivo tem como principal finalidade “servir à administração, constituindo-se 

com o decorrer do tempo, em base do conhecimento da história” (PAES, 1997, 

p.20). A principal função do arquivo é “tornar disponível as informações 

contidas no acervo documental sob sua guarda” (PAES, 1997, p.20). De acordo 

com Schellenberg (2006), no que se refere aos métodos utilizados no arquivo 

em comparação aos da biblioteca, primeiramente, em relação à avaliação, o 

documento não é visto como uma peça isolada, ao avaliá-lo, será necessário 

analisar o contexto em que ele se apresenta e as suas relações com os outros 

documentos, em relação ao arranjo, segundo o autor,  não pode-se utilizar um 

sistema predeterminado de classificação de assunto, justamente em razão do 

documento não ser visto como uma peça isolada e esse tipo de classificação 

iria destruir muito o valor de prova, por desvincular as relações existentes entre 

os documentos, já em relação ao último método elencado por Schellenberg 

(2006), a descrição, nos arquivos ela é feita através dos guias, inventários, 

listas especiais, etc. tendo como objetivo disponibilizar uma informação prévia 

sobre o documento. 

Nesse contexto, podemos observar que embora arquivos e bibliotecas 

sejam “unidades de informação”, elas apresentam diferentes funções e 

métodos de tratamento de seu acervo. Nesse sentido, Campos (2015) afirma 

que a especificidade da Arquivologia, assim como a particularidade do arquivo, 

em relação à biblioteca, se relaciona a sua finalidade e seus princípios, bem 

como ao caráter espontâneo, natural e sedimentar da acumulação dos 

documentos, oriundo das atividades administrativas de uma instituição ou 

pessoa. 

        Na presente seção buscou-se apresentar um breve histórico sobre os 

arquivos, assim como fazer a apresentação de alguns conceitos da área.. 

Entretanto, também é importante dá um adendo em relação às razões que  

motivaram a existência dos arquivos. Nesse contexto, podemos afirmar que 

desde os primeiros arquivos, é visível que as relações de poder de cada época 

ao longo do tempo moldam e definem o que deve ser lembrado e o que deve 

ser esquecido. Ao longo da história, podemos ver que conforme uma sociedade 

sobre alterações, onde certas figuras, lugares, etc. ganham destaque em certo 
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contexto, isso irá determinar o que deverá ser preservado, conservado ou 

eliminado. 
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3. AÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA EM ARQUIVOS  

 

Os arquivos apresentam uma ligação direta com a sociedade,  

apresentando, de acordo com Bellotto (2006), uma rede de relações, seja no  

âmbito administrativo, jurídico e funcional ou para fins culturais, como fonte de 

pesquisa, herança histórica e testemunho social.  

Dessa maneira, podemos afirmar que o arquivo pode ser entendido 

como um local que apresenta um potencial informativo, que pode se manifestar 

e ter diferentes fins, que não necessariamente foi o fim para o qual ele foi 

criado. Laura Millar (apud Hedstrom, p.253) faz uma associação do arquivo à 

uma “pedra de toque da memória sem qualquer valor até ser descoberto, 

acessado e usado para dar vida ao passado.” 

Nesse contexto, o Arquivo, enquanto instituição assume também um 

papel importante de mediador entre a memória, a identidade e a produção de 

conhecimento, conforme enfatiza Amélia e Barros (2009): 

 

[...] os arquivos podem ser compreendidos como um lugar de 
memória no sentido que dá vida aos documentos por meio da análise 
do discurso do que está posto e do que está oculto, tocando no mais 
íntimo dos acontecimentos. Por essa ação, cria-se um elo temporal e 
espacial que bloqueia qualquer ação na direção do esquecimento. 
(BARROS; AMÉLIA;, 2009, p. 59) 

 

 

Nessa perspectiva, a presente seção tem como objetivo analisar e 

apresentar algumas formas de como esse potencial do arquivo pode ser 

compreendido. Nesse sentido, podemos relacionar os novos usos e 

abordagens dos arquivos ao desenvolvimento de ações de difusão cultural e 

educativa. 

De acordo com Chaves (2020), a difusão em um arquivo visa divulgar e 

disseminar a instituição e os serviços prestados por ela, os trabalhos técnicos 

por ela desenvolvidos, assim como, os conhecimentos produzidos dentro do 

âmbito arquivístico e o acervo da instituição. 

Segundo o autor, o processo de divulgação da instituição e de seus 

serviços se dá através da comunicação, que de acordo com o autor, esse 

processo abarca a  “aplicação das marcas e emblemas da organização nos 

eventos, apresentações e produtos institucionais; elaboração e difusão de 
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vídeo institucional, visita virtual, marca d’água nos documentos digitais e busca 

de espaços nas variadas modalidades de mídia” (CHAVES, 2020, p.84). O 

autor afirma que essas ações teriam que ser diretamente ligadas às atividades 

finalísticas da instituição, ou seja, as ações de difusão desenvolvidas devem 

refletir a identidade do arquivo. 

De acordo com Chaves (2020), a divulgação dos trabalhos técnicos 

também seria uma das formas de difusão em um arquivo, que tem como intuito 

demonstrar como é realizado o tratamento técnico do acervo, apresentando a 

importância dos trabalhos realizados pela instituição e devendo estar inserida 

nos eventos que a instituição elabora, como palestras, exposições, visitas 

guiadas e até em suas publicações. 

Já disseminação do conhecimento também é uma atividade de difusão 

que precisa ser desenvolvida pelos arquivos, podendo ser realizada, por 

exemplo, através de treinamento, minicursos de capacitação, workshops, etc. 

De acordo com o autor, o desenvolvimento de atividades deste tipo, auxiliam 

funcionários de outras administrações públicas, que são grandes produtoras de 

documentos, mas que muitas vezes não possuem pessoal especializado para 

lidar com os documentos, no entanto, essa iniciativa também visa auxiliar 

pesquisadores e cidadãos que buscam ter acesso à informação. 

Segundo Chaves (2020) a divulgação e disseminação do acervo da 

instituição também é um dos principais objetivos da difusão. Para que os 

documentos possam ser utilizados é necessário que as pessoas saibam que 

eles existem e essas ações visam uma aproximação mais ampla com público 

em geral e não somente de acadêmicos, historiadores e profissionais da área, 

que normalmente são vistos como público-alvo nessas instituições. 

Vale ressaltar que o arquivista tem um papel importante nesse processo. 

A avaliação, o recolhimento, a classificação, a descrição, a criação de 

instrumentos de pesquisa, a preocupação com a custódia dos documentos, o 

atendimento e a divulgação do acervo, são formas de fazer com que o uso do 

documento seja manifestado, são ações que visam, além de divulgar, manter o 

acervo organizado para que ele possa ser acessado. 

Normalmente quando se pensa em ações de difusão cultural e educativa 

em unidades de informação, a primeira que se vem à cabeça são as bibliotecas 

e os museus, porém os arquivos também podem apresentar um potencial 
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pedagógico. É preciso deixar claro, que essa não é a função primordial do 

arquivo. Bellotto (2006) afirma que arquivo enquanto instituição, tem como 

função servir a administração que o criou, no entanto, pode-se pensar no 

desenvolvimento de atividades de difusão em harmonia com sua função 

principal. 

Segundo Pegeon (2012), a partir de 1950 é criado na França os 

chamados serviços educativos em arquivos, que consistiam em visitas e 

oficinas destinadas a descobertas dos arquivos e dos períodos históricos. De 

acordo com a autora, a primeira missão delineada por Charles Braibant, então 

diretor do Archives Nacionales da França na época, através de um ofício 

circular de outubro de 1950, foi colocar os alunos em contato direto com os 

documentos. 

De acordo com Pegeon (2012), o Archives Nacionales da França foi um 

dos precursores no desenvolvimento de atividades de cunho pedagógico. 

Segundo a autora, um exemplo disso foi o desenvolvimento um concurso 

intitulado “historiador do amanhã”, que  iniciou-se em 1953, tendo fim no início 

dos anos de 80, ele consistia na escolha de um tema nacional onde os alunos 

fizessem uso de documentos disponibilizados pelo Arquivo, tal atividade visava 

a aproximação dos estudantes com o arquivo.  

De acordo com Bellotto (2006) a partir de 1954, os serviços educativos 

existentes nos arquivos franceses só aumentam, passando de cinco neste ano 

para 97 no ano de 1978. Segundo a autora, os arquivos da França 

desenvolveram também os seguintes serviços educativos: visitas, aulas de 

história no arquivo, o atendimento a alunos de forma isolada ou em grupos, 

divulgação de reprodução de documentos ou publicações, exposição de 

originais no recinto do arquivo, entre outras atividades. 

De acordo com Bellotto (2006), os serviços educativos e de difusão 

cultural desenvolvidos nos arquivos, se apresentam dentro de duas tendências: 

a primeira em uma ação de dentro dos arquivos para fora, visando atingir o 

público que está fora do arquivo; e a segunda,  que visa o retorno do público 

para dentro da instituição. 

Chaves (2020) elenca dois níveis de sensibilidade na realização de 

atividades de difusão, buscando atingir o usuário. O primeiro deles, o autor 

denomina como “amigos da causa”, que visa atingir interessados pelo 
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patrimônio histórico cultural, tendo como objetivo “torná-los amigos da causa 

dos arquivos, demonstrando-se a importância estratégica dos arquivos em uma 

sociedade, seja para fins de prova, memória e elaborações históricas” 

(CHAVES, 2020, p. 82). Nesse contexto, o autor destaca que a aproximação 

com esse público, que ele denomina como “passivo” e “interativo”, pode ser 

eficientemente feita através de ferramentas tecnologias, dentro do cenário 

virtual ou de forma presencial, através, por exemplo, de visitas mediadas. 

O segundo nível de sensibilização que Chaves (2020) elenca é 

denominado de “potenciais pesquisadores”, na visão do autor a aproximação 

com esse público não se daria necessariamente através de ferramentas 

tecnológicas, por exemplo, como a televisão ou redes sociais, mas sim, através 

do estabelecimento de uma relação com instituições acadêmicas e as demais 

instituições de pesquisa, assim como o desenvolvimento de ferramentas de 

pesquisa. 

Um exemplo comum de ação difusão educativa está relacionado à 

atividades desenvolvidas pelos arquivos em cooperação com as escolas, que 

tem como público-alvo,  tanto alunos do ensino médio, como do ensino 

fundamental. Um dos objetivos do desenvolvimento dessas ações é a 

ampliação da visão do aluno sobre determinado assunto, que foi exposto em 

sala de aula ou que faz, de modo geral, parte da história do país, estado ou 

município. 

Através  da documentação apresentada ao aluno, que nesse caso vai  

depender da temática que estará em pauta, ele poderá ampliar a sua visão 

sobre o que foi exposto em sala de aula, tendo contato com o documento e 

analisando as suas particularidades, como por exemplo, a forma do 

documento, a linguagem de determinada época presente nele, no caso 

documentos iconográficos, que apresentam seu conteúdo de forma mais 

imediata, podem ser utilizados para demonstrar, por exemplo, as vestimentas 

de determinada época, como era um determinado local no passado, figuras 

consideradas importantes na história regional, enfim, são inúmeras as 

possibilidades que podem ser desenvolvidas tendo o documento como base.  



     20 

 

De acordo com Pegeon (2012), no ano de 2007, ocorre a  criação da 

disciplina “Arquivos” no  Archives Nacionales da França, tal disciplina era 

destinada a jovens do liceu e tinha duplo objetivo: 

 
[...] familiarizar o público jovem com o trabalho do historiador e com 
as disciplinas auxiliares, e iniciá-lo na análise e crítica das fontes, no 
intuito de permitir o encontro com os profissionais de arquivos nas 
suas atividades cotidianas (PEGEON, p.89, 2012). 
 
 

O projeto “Arquivo” compreende a descoberta por parte dos alunos de 

fundos de unidades municipais e departamentais, não abarcando somente a 

disciplina de história, mas também a de Geografia, Matemática, Serviços 

Sociais, entre outras, tal projeto,  de acordo como Pegeon (2012), é um 

trabalho realizado em conjunto, que envolve a participação de vários 

profissionais, tais como: pedagogos, professores cedidos para os Archives 

Nacionales, corpo pessoal técnico, responsáveis pela difusão do acervo junto 

ao público e equipe de atendimento. Segundo Favier (1990, apud Pegeon 

2012, p.92) o objetivo dessa disciplina é “continuar a propiciar às novas 

gerações um conhecimento da história a partir do documento e ajudá-las a 

adquirir o senso crítico tão necessário aos nossos tempos” 

Apesar de que nesse contexto, a disciplina de História ser a que 

geralmente tem mais visibilidade, outras disciplinas podem fazer uso dos 

arquivos para a realização de atividades educativas. De acordo com Pegeon 

(2012) o projeto da disciplina “Arquivo” criada pelo Archives nacionales da 

França  não visava auxiliar pedagogicamente somente a disciplina de história, 

mas também outras disciplinas,  em relação a ciências, por exemplo, a autora 

apresenta o seguinte exemplo: 

 

[...] concentrou nas tintas utilizadas nos documentos da Idade Média. 
Para entender por que as cores passavam do preto ao marrom 
alaranjado e como a composição alterava o suporte em papel, foi 
proposto aos alunos que fabricassem uma tinta ferrogálica, a mais 
comum no mundo ocidental, a partir de uma receita datada do século 
XIII: nozes de galha (cecídio) moídas ficavam de molho em água 
durante uma semana; em seguida a solução era filtrada e depois 
levada a ebulição; os alunos juntavam, então, um sal metálico do tipo 
sulfato de ferro (formando um sulfato como estava prescrito na receita 
original) e depois uma substância de liga, a goma arábica. Os taninos 
existentes na noz de galha reagem ao sulfato de ferro e, em contato 
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com o ar, a solução adquire a coloração de um preto intenso. A 
sequência termina com o uso da tinta pelos alunos na oficina de 
caligrafia, mostrando que, uma vez que a tinta é posta no papel, a 
porção orgânica dos taninos começa, lentamente, a se degradar, 
dando lugar aos óxidos de ferro, daí a cor marrom alaranjada da tinta 
dos nossos documentos originais. A experiência permite, dessa 
forma, trabalhar concretamente com a noção de oxidação.  
(PEGEON, 2012, p.96) 

 

Em relação às atividades desenvolvidas para as escolas, Bellotto (2006) 

afirma que em um primeiro momento, seria interessante que essas ações 

fossem desenvolvidas principalmente em arquivos municipais, por ser uma 

realidade próxima dos indivíduos. Segundo Charles Braibant, “o melhor meio 

de aproximar os alunos dos fatos da história nacional é mostrar-lhes, pelo 

documento, a repercussão em sua província, seu distrito, sua cidade” (1954 

apud Bellotto, 2006, p. 233) 

Podemos relacionar essa fala de Braibant (1954) ao sentimento de 

identificação, familiaridade e pertencimento. Quando se trata da história local, é 

mais fácil que se estabeleça essa identificação, por ser algo mais próximo da 

realidade e da vivência dos alunos, facilitando a sua assimilação. Isso também 

pode se relacionar a seguinte fala de Brunet: 

O território projeta sobre um espaço dado estruturas específicas de 
um grupo humano, que incluem o modo de partilhamento e de gestão 
desse espaço. Ele contribui, por outro lado, para aprofundar essa 
especificidade, para consolidar o sentimento de pertencimento, ele 
ajuda na cristalização das representações coletivas, dos símbolos 
que encarnam as mais altas esferas da sociedade (Brunet, 1992, p. 
436, apud  Pegeon 2012, p, 94). 

Isso também pode ser relacionado ao conceito de memória no meio 

arquivístico que segundo Campos (2015), está relacionado e se aplica à 

“construção e ao reconhecimento da identidade dos indivíduos e de 

determinados grupos” (Campos, 2015, p.111), vista, nesse caso, como um 

fenômeno social, que de acordo com o autor, não é dada pelos arquivos de 

forma direta, enfatizando as possibilidades de leitura, interpretação, uso dos 

documentos e a construção de novas abordagens. . Nesse sentido, o arquivo 

através dos documentos é quem possui a potencialidade para se estabelecer 

essa relação. 
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De acordo com Bellotto (2006), durante o estabelecimento de atividades 

educativas em escolas,  três critérios podem ser levados em consideração na 

hora de se fazer a escolha do que será selecionado para ser exposto aos 

alunos. Primeiramente pode-se adotar linhas gerais, relacionando os  

documentos que tenham grande importância e significado para história local, 

mas que não necessariamente esteja ligado ao conteúdo programático; o 

segundo critério apontado pela autora, se relaciona a uma seleção feita com 

base no conteúdo programático estabelecido pelo professor, nesse caso, terá 

que haver um trabalho mais minucioso por parte do arquivista, selecionando 

documentos específicos, que auxiliem e conversem com o conteúdo pré-

estabelecido pelo professor. Por último, Bellotto (2006) elenca a terceira opção, 

que seria intercalar os dois primeiros, juntando documentos gerais com 

documentos específicos pré-selecionados com base no conteúdo programático. 

No que se refere mais especificamente ao Brasil, Bellotto (2006) afirma 

que essa tentativa de aproximação com escolas pode e deve ser feita por parte 

dos arquivistas, propondo reuniões, apresentando propostas de ações 

educativas que estejam dentro da realidade da instituição.  

Esse primeiro contato realizado já na escola possibilita uma 

aproximação do aluno com o arquivo, que muitas vezes parece ser distante, 

possibilitando que ele desenvolva o interesse de visitar esse ambiente e que 

ele possa futuramente reconhecer a importância da instituição para a história, 

para a administração e para a sociedade de modo geral.  

Em contrapartida, ao se estabelecer esse tipo de atividade, que permite 

o contato mais direto dos alunos com os documentos, é preciso que se leve 

alguns pontos em consideração, para que o documento não sofra danos. Uma 

questão que segundo Pegeon (2012), está em pauta e diverge opiniões, é 

conseguir aliar questões pedagógicas, com as condições para que o 

documento se mantenha conservado. 

A manipulação dos documentos tem que ser realizada da forma correta, 

de maneira que se evite qualquer tipo de dano, de acordo com Pegeon (2012) 

deve ser levada em consideração o estado em que o documento se encontra, 

optando-se, por exemplo, pela exposição através em vitrines ou seguindo  

padrões, no caso de manipulação, em bolsas de Rhodoid 13 ou de Mylar. O 
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uso de reproduções também é uma alternativa, no caso, por exemplo, de ações 

de dentro para fora.  

Outro obstáculo que se apresenta em relação ao ensino pedagógico e a 

documentação, é em relação à legibilidade do documento, podendo apresentar 

diferentes idiomas, linguagem específicas, além, no caso de documentos muito 

antigos, algumas partes do documento podem se encontrar ilegíveis.  

Apesar das escolas serem um público de grande recorrência em 

iniciativas como essa, essas ações não visam necessariamente somente ao 

público escolar e sim o público em geral, apresentando atividades relacionadas 

a difusão do acervo. Nesse contexto, pode-se incluir publicações, exposições, 

palestras, seminários, oficinas, espetáculos cênicos, projetos desenvolvidos em 

parcerias com bibliotecas e museus, etc.  

Em relação às publicações, seja  relacionada a trabalhos historiográficos 

ou de instrumentos de pesquisa, elas podem ser consideradas uma ação de 

difusão, pois, segundo Bellotto (2014) visam alcançar um público externo, 

demonstrando como o acervo é constituído, seu conteúdo, programas, 

atividades, facilitando a pesquisa e divulgando o acervo da instituição. 

Já em relação às exposições, oficinas, palestras, seminários, eles 

podem ser encarados como uma forma de tentar atingir mais diretamente o 

público mais geral e nesse contexto, são práticas que podem ser desenvolvidas 

dentro do arquivo. Levando em conta, o exemplo francês elencado por Bellotto 

(2006), em relação às exposições de originais no recinto do arquivo, que 

consistia em um tipo de exposição mais específica, que nesse caso era voltada 

aos alunos do curso de história, onde é comunicado com antecedência aos 

alunos o tema que será tratado, para que eles possam se preparar, lendo sobre 

o assunto, esse tipo de exposição pode ser desenvolvida em parceria com 

outras unidades de informação, como por exemplo, as bibliotecas e os museus, 

no sentido que possam ser reunidos elementos de cada instituição que em 

conjunto ajudaram a ampliar ainda mais a visão do indivíduo sobre um 

determinado contexto que estará sendo tratado. 

Barbosa e Silva (2012),  apontam a publicação de livros, periódicos e 

conteúdo de internet; a estruturação de exposições, a programação de 

palestras e cursos; a condução de visitas monitoradas na instituição; o 

atendimento a grupos de alunos; a preparação de materiais didáticos; e o 
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oferecimento de oficinas pedagógicas com documentos de arquivo, como 

alguns exemplos de ações de difusão que podem ser desenvolvidas por 

instituições arquivísticas. Ao analisar a implementação de políticas ligadas ao 

Arquivo do Estado de São Paulo, Barbosa e Silva (2012), dão um destaque a 

atividade editorial no arquivo ao longo de sua história, como forma de preservar 

a memória e demonstrar a visão da instituição que se modifica durante os anos 

até a chegada da internet, onde a imprensa  agora para e se tem a divulgação 

através da internet, destacando como isso fica refletido nas publicações. 

A televisão, a internet e até mesmo o rádio,  são meios de difusão que 

alcançam um público muito grande. De acordo com Cabral (2012) em países 

como os Estados Unidos, Rússia e Alemanha são desenvolvidas atividades 

dessa espécie em rádios, onde é selecionado mensalmente um documento, 

escolhido de acordo uma data comemorativa ou um evento, onde o documento 

é comentado.  

Os websites das instituições também têm um papel fundamental na 

disseminação da informação. Segundo Archer e Cianconi (2010, p. 61) a 

cultura contemporânea vem ampliando o uso das tecnologias, onde vem 

ocorrendo novas formas de agregação social no ambiente virtual de forma 

espontânea, o que é denominado de cibercultura. 

Frente a isso, compete às instituições arquivísticas procurarem formas 

de adaptação, inserindo-se no cenário virtual. Os espaços virtuais também 

podem ser considerados um ambiente de difusão, conforme afirma Jardim: 

 

[...] a produção e gestão de um website torna-se objeto de uma das 
estratégias potencialmente mais eficazes de difusão dos arquivos, 
favorecendo a diferentes tipos de uso e usuários, ao acesso às 
informações sobre a instituição, sobre seus serviços e acervo. 
(JARDIM, 2002, Apud ARCHER; CIANCONI, 2010) 

 

Segundo Archer e Cianconi (2010) a web pode ser dividida em duas 

gerações, a web 1.0 e a web 2.0 ou também chamada de web social. A web 

1.0, que surgiu na década de 1990, tem como característica se apresentar de 

maneira mais “estática”, que segundo as autoras, era vista como vitrine para 

instituições exporem os seus objetivos, sendo utilizada como meio de contato e 

troca de informações. Alguns dos recursos da web 1.0 são os correios 

eletrônicos (e-mail), as mensagens instantâneas, como bate-papo e SMS, que 
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tem como característica rápido retorno, são também exemplos, as questões 

frequentes, os chamados FAQ’s, que constitui em um conjunto de perguntas e 

respostas claras e precisas que tem como objetivo esclarecer dúvidas 

frequentes apresentadas pelos usuários, além desses, a vídeoconferência 

também um exemplo de recurso da web 1.0, que permite uma interação mais 

direta por meio de contato sonoro e visual. 

 Já a web 2.0 ou web social, de acordo com Archer e Cianconi (2010), é 

encarada de diferente forma pelos usuários em relação a web 1.0, nesse 

sentido, a web 2.0, que surge no ano de 2004, pode ser vista como uma 

evolução de serviço e de conteúdo, tendo como característica principal ser 

mais interativa, em que o usuário tem uma participação muito mais ativa, por 

meio de trocas de experiências e opiniões.  Alguns exemplos de recursos que a 

web 2.0 apresenta são os blogs, que segundo Archer e Cianconi (2010) tem 

como característica a exibição de textos que podem conter imagens, sons e 

vídeos,  caso a instituição faça uso desse tipo de ferramenta, haverá a 

possibilidade da interação do usuário com a instituição, no qual o usuário pode 

relatar suas opiniões, apresentar suas dúvidas, fazer reclamação ou demostrar 

satisfação, mas podendo também ser usado de maneira restrita, para um 

público específico. 

As redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) também são 

recursos da web 2.0, que atualmente apresentam um imenso alcance. A 

inserção de instituições arquivísticas em redes sociais, por meio da produção 

de conteúdo que visem divulgar o arquivo, mostrar sua importância e 

consequentemente despertar o interesse de novos usuários é uma ação de 

difusão, feita de dentro para fora. O youtube também é uma plataforma que 

permite a interação entre instituição e usuários, através do armazenamento de 

vídeos e transmissões feitas ao vivo. 

. Essas ferramentas podem ser utilizadas como uma forma de difusão, 

atualmente, diante do contexto da pandemia, aumentou consideravelmente o 

uso dessas ferramentas para a realização de cursos, seminários, palestras, 

tutoriais, aulas, etc. não somente na área de arquivo, mas de uma forma geral, 

diante desse contexto, em que as visitas presenciais foram restringidas, 

podemos refletir também sobre a importância do arquivo, assim, como de 

outras unidades de informação está inserida também no ambiente virtual, que 
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atualmente, tornou-se a ferramenta principal de comunicação com os usuários, 

mantendo-se sempre atualizada e acessível, visto que a tendência é que esse 

ambiente evolua ainda mais com decorrer do tempo, 

Nesse sentido, os websites, assim como as ações culturais e 

educativas, auxiliam nesse processo de divulgação, promovendo e 

demonstrando o valor que o acervo detém e porque é necessário que ele seja 

mantido preservado e conservado. 

Nesse contexto, para se realizar a aplicação dessas ações, Chaves 

(2020) estabelece oito princípios, que o autor considera como importantes para 

nortear as atividades de difusão em instituições arquivísticas. 

O primeiro princípio trata sobre a aderência ao perfil institucional e a 

identidade do arquivo. De acordo com Chaves (2020), para a devida aplicação 

das atividades de difusão é necessário que se conheça detalhadamente a 

instituição, devendo as atividades ser orientadas pela sua missão e as 

características que lhe são peculiares, ou seja, as atividades de difusão devem, 

como foi dito acima, refletir a finalidade da instituição. 

O segundo princípio, de acordo com Chaves (2020), está relacionado ao 

estabelecimento de um calendário próprio voltado para as ações de difusão, 

que reflita a realidade interna da instituição, referentes aos trabalhos técnicos 

por ela desenvolvidos, mas que ao mesmo tempo dialogue com os 

acontecimentos externos. Chaves (2020) defende ainda um terceiro princípio 

relacionado ao protagonismo dos profissionais da área na realização de 

eventos na instituição, com o objetivo de se estabelecer uma troca 

interdisciplinar, nesse sentido, é necessário justamente que o arquivista, por 

ser o profissional que conhece o acervo e as relações que ele apresenta, atue 

como protagonista nesses tipos de ações. 

O quarto princípio elencado por Chaves (2020), está relacionado à 

garantia do acesso e a responsabilidade da informação, nesse contexto, de 

acordo com o autor, tanto pesquisadores como o público em geral, devem ter o 

pleno direito de acesso às informações, respeitando a legislação de restrição 

de acesso. 

O quinto princípio que Chaves (2020) apresenta diz respeito aos ritmos 

e especificações técnicas, de acordo com o autor, ao realizar o planejamento 

dos trabalhos de difusão deve-se relacionar aos trabalhos da área técnica, no 
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sentido de verificar como a realização dessas ações podem impactar na 

realização dos serviços técnicos. Nesse contexto, deve-se sempre dar 

prioridade às atividades de caráter técnico que o arquivo desenvolve, visto que, 

são elas possibilitam que os documentos estejam devidamente organizados e 

preservados, possibilitando o acesso. 

O sexto princípio apresentado por Chaves (2020) trata sobre a 

segurança da informação e do patrimônio. Nesse sentido, de acordo com o 

autor, é necessário realizar antes do desenvolvimento de ações de difusão, a 

consulta aos setores de preservação dos documentos e administrações 

prediais, com o objetivo de verificar se estão em boas condições de uso e não 

apresentando nenhum nem risco, tanto para instituição como para os usuários. 

O sétimo princípio se refere a transversalidade, que de acordo com 

Chaves (2020), a difusão deve ser encarada como atividade transversal, no 

sentido de abarcar o contexto da estrutura institucional, promovendo além de 

um diálogo interno, um diálogo com outras instituições, o que se associa ao 

oitavo e último princípio norteador das ações difusão em instituições 

arquivísticas, que diz respeito às parcerias, que segundo Chaves (2020) pode 

se dar através da interação com outras áreas, assim como parcerias com 

disciplinas acadêmicas, revistas científicas, etc.   

Nesse contexto, para a consolidação dessas atividades em instituições 

arquivísticas, é necessário que cada instituição tenha uma política institucional, 

que podem ser definidas como: 

[...] políticas públicas, em um universo de menor escala. A sociedade 
é substituída pelos indivíduos e grupos que compõem a instituição. 
Assim como as políticas públicas, as políticas institucionais visam 
solucionar problemas, agora de natureza organizacional, buscando a 
melhoria dos processos e sistemas que compõem a instituição. 
(DURCE; SOUZA, 2013 p. 35) 

 

Nesse sentido, é preciso que as políticas institucionais apresentem 

diretrizes que abarquem as ações educativas e culturais, para a difusão nos 

arquivos, para que isso faça parte integralmente da gestão da instituição e não 

seja um evento a parte, em que na grande maioria das vezes é sempre deixado 

em segundo plano.  

Ribeiro e Torre (2012) ao realizarem uma análise sobre o Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte, afirmam a ausência de um referencial 
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consolidado que apresente um respaldo e os métodos a serem seguidos para o 

princípio de desenvolvimento de alguma atividade. 

Nesse sentido, podemos afirmar que as ações educativas e culturais, 

assim como as atividades de recolhimento, preservação, conservação e 

organização do acervo, tem que ser vista como uma atividade necessária nos 

Arquivos. Segundo Schellenberg (2006)  o arquivo tem como objetivo preservar 

para dar acesso, nesse sentido, podemos afirmar que é preciso que o usuário, 

não necessariamente aquele que é pesquisador, que faz parte do meio 

acadêmico, que tem conhecimento e faz uso daquele local, e sim o cidadão 

comum, que muitas vezes, não está ciente de como uma instituição de arquivo 

funciona e o que ela tem a oferecer, faça parte dessas ações. Nessa 

perspectiva, se faz necessário a inserção de políticas que visem justamente o 

desenvolvimento de atividades que aproximem o usuário da instituição. 

Sendo assim, com o estabelecimento de uma política institucional, será 

possível que se tenha uma visão mais individualizada sobre a instituição, 

apresentando diretrizes que estão dentro da sua realidade, refletindo os seus 

valores e interesses para a realização de ações que visem  a difusão do seu 

acervo, abrangendo a especificidade do contexto da instituição.  

Nesse sentido, fica claro que o desenvolvimento de ações educativas e 

de difusão cultural é necessário em arquivos, precisando de um papel mais 

ativo por parte dos arquivistas, que em um primeiro momento podem e devem 

ter iniciativa no desenvolvimento desse tipo de ação. Podemos concluir 

também que as ações educativas e de difusão além de aproximar o usuário do 

arquivo, se inserindo na realidade do seu cotidiano, traz também a eles 

consequentemente, a consciência da importância dos arquivos para a 

sociedade, no que eles podem acrescentar, seja de forma individual ou coletiva 

na vida dos indivíduos, de como através deles é possível entrar em contato 

com a história de pessoas, lugares, instituições, do seu país, estado e 

principalmente, como se deu destaque aqui, da região em que ele vive, 

gerando assim o descobrimento ou o reconhecimento e a identificação com o 

passado, podendo perceber como isso se reflete no presente, observando 

através dos documentos como a sociedade evolui e se apresenta em diferentes 

tempos e principalmente gerando conhecimento. 
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 Nesse contexto, as ações de difusão podem ser encaradas como 

iniciativas que visam possibilitar a democratização do arquivo, visando atingir o 

público geral, além do pesquisador, abarcando novas possibilidades de se 

trabalhar com o arquivo em harmonia com as suas funções primárias. 
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4 WEBSITES ARQUIVÍSTICOS MUNICIPAIS 

  A presente seção tem o objetivo de expor os resultados da análise de 

três websites de instituições arquivísticas municipais, apresentando 

primeiramente o histórico da instituição e, em seguida, o exame das estratégias 

virtuais de difusão promovidas por cada uma das instituições.  

 

4.1 ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 

  De acordo com o histórico apresentado no website do AGCRJ, a origem 

da instituição se deu em 1567, ano da segunda fundação da cidade, quando foi 

constituído o Arquivo da Câmara Municipal, que tinha como função guardar os 

documentos acumulados pela Câmara, baseando-se na legislação portuguesa. 

Segundo o website do AGCRJ, no século XVIII, em decorrência do 

crescimento da cidade, a produção documental aumentou e no ano de 1790 

ocorreu um incêndio criminoso que teve como alvo os registros de terras. De 

acordo com o website do AGCRJ, o incêndio destruiu grande parte do acervo. 

Entretanto, por meio de cópias feitas por vereadores, de documentos 

referentes à municipalidade, que estavam em outros órgãos administrativos, 

conseguiram reconstruir parte da documentação perdida. 

Durante o século XIX, após a Corte portuguesa se instalar no Rio de 

Janeiro, a Câmara Municipal passou a dividir suas atribuições com os 

intendentes da polícia. No ano de 1825, de acordo com o website do AGCRJ, 

foi inaugurado o primeiro Paço Municipal, onde foi sediado a Câmara Municipal 

e onde ficou localizado também o Arquivo da Câmara, que foi demolido em 

1856.  

Ao longo do tempo o Arquivo sofreu muitas mudanças administrativas. 

Após a proclamação da República em 1889, foi promulgada a nova Lei 

orgânica municipal e no ano de 1892 a organização político-administrativa da 

cidade sofreu mudanças, ocorrendo a separação dos poderes executivo e 

legislativo. De acordo com o website do AGCRJ, a partir daí a denominação do 

Arquivo passou por alterações: com o Decreto nº 44, de 5 de agosto de 1893, 

ele passa a se denominar Arquivo Geral da Prefeitura do Distrito Federal, tendo 
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a função de fazer a gestão e a preservação dos documentos de vários órgãos e 

repartições do executivo municipal. 

No entanto, de acordo com o website do AGCRJ, no ano de 1938, com o 

Decreto nº 836, o Arquivo retornou a ser apenas um serviço de Diretoria no 

Interior da Prefeitura. Já no ano de 1940, a partir do Decreto nº 620 ocorreu a 

transferência do Arquivo para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

permanecendo subordinado ao Departamento de História e Documentação, do 

ano de 1940 até o ano de 1960. 

Em 1963, segundo o website do AGCRJ, a denominação do Arquivo se 

modifica novamente, por meio do decreto do governador da Guanabara, 

passando de Arquivo do Distrito Federal para Serviço de Arquivo Histórico. Em 

1975 a denominação do Arquivo novamente sofreu alteração, quando a cidade 

retorna a ser a capital do estado o Arquivo passou a ser designado Arquivo 

Municipal. 

Segundo o website do AGCRJ, em 1979, o Decreto nº 2.053, modificou 

novamente a denominação do arquivo, assumindo a atual designação de 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, pretendendo-se com isso o 

restabelecimento das funções originais de gestão e preservação da 

documentação permanente produzida pela municipalidade, o que não foi 

atingido na época, somente recentemente através da Lei nº 3.404 de 5 de 

junho de 2002 que determinou-se que o gestor da Política de Arquivos e do 

Sistema de Memória da Cidade. 

Por fim, segundo o website do AGCRJ, no ano de 2013, por meio do 

Decreto nº 36.689, ocorreu uma mudança no arquivo em relação a sua 

administração, estando agora vinculado à Secretaria da Casa Civil. 

 

4.1.1.  ASPECTOS GERAIS DO WEBSITE DO AGCRJ 

 

No que diz respeito aos aspectos gerais analisados no website do 

AGCRJ, podemos afirmar que o website apresenta uma linguagem clara; 

entretanto, são utilizados alguns termos técnicos da área arquivística, como 

série, fundos, gestão de documentos, que podem não ser do conhecimento de 

quem não é da área. Nesse sentido, o website do AGCRJ não apresenta 
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nenhum tipo de glossário, que poderia auxiliar o usuário que desconhece esses 

termos.  

Em relação à atualização do website do AGCRJ, ele não disponibiliza as 

datas exatas em que ocorrem as postagens, deixando o usuário sem saber se 

o conteúdo está atualizado ou não. No que se refere a sua estrutura, o site do 

AGCRJ é dividido entre as seis guias superiores: o arquivo; oriente-se; 

acervos; informações; publicações; e atividades. Cada uma dessas guias 

apresenta subdivisões, contendo informações sobre determinado assunto, o 

que se repete também na página inicial em formato de ícones. 

O website do AGCRJ se apresenta somente no idioma português; 

porém, na página inicial são apresentados dois links de arquivo em 

PowerPoint, um em espanhol e um em inglês, que fazem um pequena 

apresentação sobre a Arquivo, contendo informações sobre o seu histórico, tipo 

de acervo custodiado, modo de tratamento e as suas atividades desenvolvidas. 

No que diz respeito à acessibilidade, o website não apresenta muitas 

ferramentas, fornecendo ao usuário somente a possibilidade de ampliar e 

diminuir a fonte dos textos. 

  

4.1.2 ASPECTOS ARQUIVÍSTICOS DO WEBSITE DO AGCRJ 

 

Em relação aos aspectos arquivísticos, o website do AGCRJ apresenta 

uma grande gama de informações. Nesse sentido, faremos uma análise 

baseada na própria divisão que o website do AGCRJ apresenta, demonstrando 

as informações que ele fornece da instituição, assim como as ações de difusão 

que ela desenvolve. 

No que se refere às informações relacionadas ao acervo, o website do 

AGCRJ apresenta em sua terceira subdivisão uma guia dedicada as 

informações sobre os perfis dos acervos por setor, se subdividindo em: 

Subgerência de Documentação Especial, Subgerência de Documentação 

Escrita, Subgerência de Biblioteca e Coleções Particulares. 

A Subgerência de Documentação Especial, tem seu acervo formado por 

documentos dos seguintes gêneros documentais: iconográfico, cartográfico, 

filmográfico, micrográfico e sonoro. Sendo provenientes de órgãos da 

administração pública municipal e de coleções particulares. 
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Em relação ao acervo iconográfico, de acordo com o website do AGCRJ, 

destacam-se as fotografias que datam de 1865 a 2016, sendo provenientes 

tanto do poder público como de coleções particulares, elas alcançam mais de 

45.000 unidades originais, apresentando-se em positivo, negativo, vidro e 

celulose, contendo temas variados como obras públicas, serviços públicos, 

atividades econômicas, edificações públicas e particulares, monumentos, 

festas e tipos populares, esportes, atividades de lazer, eventos oficiais 

referentes a cidade do Rio de Janeiro. A parte de preservação do acervo 

original se dá através de um banco de imagens e da digitalização das 

fotografias. Além das fotografias, o acervo iconográfico também é composto 

por mais de 4.500 unidades de cartões-postais, gravuras, desenhos e 

aquarelas, fotogravuras, cartazes, projetos e esboços arquitetônicos e estudos 

de logradouros, que datam de 1816 á 1965. 

Já em relação ao acervo cartográfico, de acordo com o website do 

AGCRJ,  ele é constituído por plantas, mapas e cartas da cidade, que datam de 

1790 a 1977 e alcançam mais de 3.600 unidades documentais. No que se 

refere ao acervo audiovisual, ele é composto por fitas magnéticas K7 e rolo, 

vídeos, slides, filmes, discos, CD´s, CD-Roms e vídeos, que datam de 1950 a 

2016 e ultrapassam 2.500 unidades. 

A segunda subdivisão, fala sobre a Subgerência de Documentação 

Escrita, que de acordo com o website do AGCRJ, é formada por documentos 

manuscritos e documentos impressos que datam de 1565 a 1985, alçando 

4.000 metros lineares de documentos textuais, ultrapassam mais de 3.500.000 

de unidades, sendo grande parte desses documentos proveniente da Câmara 

Municipal, do Senado da Câmara, da Ilustríssima Câmara, do Conselho 

Municipal de Intendência e da Prefeitura do Rio. Em relação às espécies 

documentais, o website afirma que estão incluídos as atas das sessões da 

Câmara Municipal, os relatórios das repartições públicas municipais, os autos 

de almotaçaria, as correições de ouvidores, os termos de posses e os 

juramentos de autoridades etc. Entretanto, ele dá destaque a documentação 

produzida em três períodos distintos: período colonial, período imperial e o 

período republicano.  

Entre as espécies documentais do período colonial, o website do 

AGCRJ destaca as posturas municipais, as atas de sessões da Câmara, a 
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correspondência emitida e recebida por esse órgão, os recibos de arrecadação 

de impostos e taxas, os registros de irregularidades sobre a posse de 

sesmarias, os registros de doação de terras feitas pelo capitão-mor da Cidade. 

 O website do AGCRJ apresenta informações referentes ao acervo do 

período imperial, que vai de 1822 até 1889, constituindo-se de documentos 

sobre a ocupação do solo urbano e a propriedade imobiliária. 

O website do AGCRJ afirma que no que diz respeito ao período 

republicano, que vai de 1889 até dias atuais, ocorre o surgimento de novas 

espécies documentais, tais como, escrituras, procurações, editais de concurso 

público e estatísticas de atendimento em instituições públicas. 

No que se refere a terceira subdivisão do website do AGCRJ, que trata 

sobre a Subgerência de biblioteca, ela constitui o acervo  Hemerográfico e 

Bibliográfico, apresentando por volta de 22.309 exemplares e 9.512 títulos de 

livros, 19.101 fascículos e 1.165 títulos de periódicos, contendo teses, folhetos, 

monografias e recortes de jornais de coleções particulares, que contenham 

assuntos relacionados a cidade. 

Em relação ao acervo bibliográfico, o website do AGCRJ destaca as 

seguintes: Boletins da Ilustríssima Câmara Municipal (1863-188), Boletins da 

Intendência Municipal (1890-1909), Boletins da Prefeitura do Distrito Federal 

(1910-1948), Diários Oficiais do Distrito Federal (1938-1959), Legislação do 

Estado da Guanabara (1960-1974), Boletim Oficial do Estado da Guanabara 

(1964-1974), Legislação do Município do Rio de Janeiro (1975-2017) e 

Mensagens dos Prefeitos. 

No que se refere ao acervo hemerográfico, o site do AGCRJ destaca: os 

Anais do Conselho Municipal, Almanak Laemmert, Revista da Semana, Revista 

do Arquivo do Distrito Federal, Revista Kosmos, Revista Municipal de 

Engenharia, revistas O Cruzeiro, Para Todos,  Renascença e Rio Illustrad. 

Em relação às obras raras o website destaca as quatro seguintes: 

Pequeno Panorama ou Descrição dos Principais Edifícios da Cidade do Rio de 

Janeiro (1861), de Moreira de Azevedo; Guia do Estrangeiro no Rio de Janeiro 

(1873), de Félix Ferreira; Mémoire de Monsieur Du Gay-Trouin (1741); Histoire 

d'un voyage fait en la terre du Brésil, de Jean de Léry (1585). O website dá 

destaque às seguintes coleções de recortes de Jornais: artigos da Revista da 
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Semana; Lux Jornal, coleção Pires de Almeida; coleção Vieira Fazenda; e 

coletânea do Arquivo do Distrito Federal e do Arquivo Municipal. 

O website do AGCRJ ainda apresenta um item voltado para as 

“coleções particulares”; nessa parte, o website informa que ao longo desses 

anos o arquivo recebeu doações de várias personalidades que têm alguma 

relação com a história da cidade e seguida é apresentada uma lista em ordem 

alfabética com os nomes das doações recebidas pelo arquivo.  

O website apresenta para o usuário uma visão geral do perfil do acervo 

que a instituição custodia, apresentando as suas datas-limites e a quantidade 

de documentos, assim como, qual é a espécie de cada documento, isso é 

importante porque dessa maneira o usuário pode ter informações prévias de 

como é constituído o acervo antes mesmo de ir até a instituição. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o website do AGCRJ, apresenta 

muitas informações sobre o acervo que a instituição custodia. A 

disponibilização online de parte do seu acervo, através dos portais e de 

arquivos em formato PDF, dando acesso a reproduções de documentos e a 

instrumentos de pesquisa, é considerada como uma estratégia de difusão, 

justamente por proporcionar a disseminação do acervo em um ambiente virtual 

que os indivíduos podem acessar de onde estiverem, promovendo assim a 

democratização do acesso à informação. 

O website também apresenta uma parte destinada à legislação 

arquivística, na quarta guia denominada “informação”, onde o usuário encontra 

três links. O primeiro link é referente à legislação municipal e quando o usuário 

clica ele é direcionado para um arquivo em formato PDF, que contém links de 

leis e decretos relacionados à cidade do Rio de Janeiro. O segundo link chama-

se “coletânea da legislação arquivística brasileira” que direciona o usuário para 

o site do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos). Já o terceiro e último é o 

link da Lei 12.527, a chamada Lei de Acesso à Informação. 

Em relação aos serviços prestados ao cidadão, essa parte podemos dar 

um destaque especial, por tratar das formas de uso que o cidadão pode fazer 

do arquivo. 

O primeiro item trata sobre o acesso à informação, onde primeiramente 

é apresentado as normas a serem seguidas para se ter acesso a 

documentação. Nesse contexto, o website fala que antes de iniciar a sua 
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pesquisa, o usuário pode marcar uma entrevista com o técnico responsável 

pelo atendimento. Já em relação   aos depósitos e às áreas de tratamento e 

conservação do acervo, o site expõe que os usuários não podem ter acesso, 

estando uma grande parte disponível para pesquisa imediata, tendo também a 

opção, caso for necessário,  de fazer a realização do agendamento no site, no 

item “agendamento on-line” presente na mesma guia. 

Ainda no item relacionado a acesso a informação, apresenta-se um 

subitem denominado “normas e procedimentos", onde consta o horário de 

atendimento, sendo que para atendimento ao público vai de 9:00h até as 

18:00h, de segunda a sexta e até as 17:00h para consulta ao acervo. 

Nesse contexto, para fazer uso do arquivo, os usuários primeiramente 

deverão apresentar documento de identidade e realizar um cadastro. Ao 

realizar a consulta a documentação do Arquivo, os usuários poderão apenas 

copiar e realizar anotações com papel e lápis, não é permitido a utilização de 

caneta, corretivo, ou qualquer material que possa oferecer algum tipo de risco e 

causar algum dano aos documentos. Em relação a aparelhos celulares, bolsas, 

carteiras, mochilas, embrulhos, livros, mapas, fotografias e impressos, como foi 

visto acima, deverão ser deixados em armários individuais enquanto o usuário 

faz a sua pesquisa. Durante a utilização das salas de pesquisa o usuário não 

pode comer nenhum tipo de alimento, nem beber nenhum tipo de bebida. O 

site também afirma que é proibido fumar dentro das dependências do Arquivo, 

sendo permitido no jardim externo. Em relação às vestimentas, o uso de 

bermudas para homens só será permitido durante o verão. Para preservação 

dos documentos em meio a consulta, o site declara que é proibido, escrever no 

documento, molhar os dedos para folheá-lo, assim como, dobrá-lo. 

O último item relacionado ao acesso à informação apresenta as 

restrições de acesso a documentação baseada na Lei nº 8.159 de 8 janeiro de 

1991, assim, quando o usuário solicitar consulta a determinado documento, ele 

será informado sobre a categoria de sigilo que o documento pertence e se ele 

poderá ter livre acesso a ele. Já em relação às restrições de caráter técnico, 

dependerá do estado de conservação no qual o documento se encontra. 

O segundo item sobre agendamento de consultas contém o e-mail da  

Subgerência de Documentação Escrita, da Subgerência de Documentação 
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Especial e da Biblioteca Oswaldo Porto Rocha, além disso, há também 

disponível o telefone, para caso o usuário tenha dúvidas. 

O terceiro item trata sobre “comprovações de direitos”, nele encontrasse 

a seguinte lista de assunto de documentos presentes no AGCRJ, que podem 

ser utilizados na comparação de direitos:   

• Abertura e alteração de traçados de logradouros públicos; 

• Desapropriações; 

• Histórico de propriedade de prédios e terrenos (1808-1938); 

• Licenças para funcionamento do comércio e de indústrias; 

• Licenças para construção de imóveis (1792-1937); 

• Nomenclaturas de logradouros públicos; 

• Profissões; 

O terceiro item sobre serviços ao cidadão trata das solicitações de 

reprodução, afirmando que a realização de reprodução de documentos está 

sujeita a avaliação prévia realizada pelo setor técnico do AGCRJ, que irá 

indicar que tipo de reprodução deverá ser realizada para que o documento não 

sofra nenhum tipo de danificação. A reprodução também poderá ser negada 

caso o documento sofra algum tipo de risco a sua integridade física e/ou sua 

fidedignidade e autenticidade. 

O quarto item sobre os serviços de acesso ao cidadão trata das visitas 

guiadas, onde são apresentados o e-mail para o agendamento da visita e o 

telefone para contato. 

O website do AGCRJ também apresenta um item dedicado as 

“perguntas frequentes";  nele está listada um total de 13 perguntas que se 

apresentam em forma de link, que quando o usuário clica em cima da pergunta 

ele é direcionado para parte debaixo da página onde está a resposta, tendo a 

opção de voltar ao topo, onde encontrará as outras perguntas frequentes. 

Nesse contexto, o website do AGCRJ apresenta ao usuário informações 

bem completas sobre os serviços oferecidos, oferecendo uma orientação 

prévia, desde o agendamento, solicitações, até como se portar dentro da 

instituição.  

A guia “informação” contém ainda um item dedicado a apresentar 

informações sobre os governantes do Rio de Janeiro,  apresentando seis links 
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de arquivos em formato PDF, que contém a relação das pessoas que 

governaram a cidade do Rio de Janeiro 

A quarta guia é dedicada às publicações, como foi visto no capítulo 

anterior, as publicações se constituem como um importante meio de difusão 

nas instituições arquivísticas, visando disseminar conhecimento. Segundo  

Barbosa e Silva (2012), deve-se ver a atividade editorial como uma forma de 

divulgação e projeção institucional, sendo vista, segundo as autoras, como uma 

atividade-fim e não como apenas como uma atividade de segunda categoria. 

Nesse sentido, a parte de publicações do website do AGCRJ ganha 

bastante destaque: ele apresenta as seguintes subdivisões: Biblioteca carioca, 

cadernos de comunicação, catálogo de exposição, coleção memória carioca, 

acervo digital, obras premiadas no concurso de monografias do AGCRJ, 

publicação técnica, revista do AGCRJ. 

● Biblioteca Carioca - Segundo o website do AGCRJ, a Biblioteca 

Carioca teve início no ano 1986 até o ano de 2001, tendo o total de 44 

publicações de livros. Nesse mesmo item são exibidos 44 textos em 

formato PDF, que apresentam uma descrição prévia e o link do arquivo 

em PDF com o conteúdo completo. 

● Cadernos de comunicação - Em relação aos cadernos de 

comunicação, de acordo com o website do AGCRJ, a série cadernos 

cariocas tem como objetivo realizar o resgate da memória da imprensa 

carioca e a divulgação de trabalhos acadêmicos, ela se subdivide em 

duas séries: Série Estudos e Série Memória. Na Série Estudos são 

exibidos trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-

graduação, assim como, teses de mestrado e doutorado. Já a Série 

Memória visa fazer o resgate da imprensa nacional, contando a trajetória 

de jornais, revistas e outros meios de comunicação, que já não existem 

mais. 

● Catálogo de exposição - na subdivisão “catálogo de exposição” são 

disponibilizados aos usuários catálogos em formato PDF referentes a 

exposições realizadas pelo AGCRJ. 

● Coleção Memória carioca - Logo abaixo aparece a “Coleção Memória 

Carioca”, no qual são disponibilizados aos usuários 12 arquivos em 

formato PDF, a iniciativa da coleção se dá um ano depois da finalização 
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do projeto Biblioteca carioca, sendo retomada pela direção do Arquivo 

geral, objetivando sanar a ausência deixada pela Biblioteca carioca. 

O acervo digital, que é a terceira subdivisão da guia “publicações”, 

disponibiliza publicações específicas que fazem parte do acervo da Biblioteca 

Oswaldo Porto. O acervo digital se subdivide nos seguintes itens: Boletim da 

Câmara Municipal da Capital Federal, Brazões e Bandeiras do Brasil, Código 

de Obras de 1935, Código de Obras de 1937, Memorial Fluminense, Boletim 

Informativo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Boletim de 

Intendência Municipal. Cada um deles apresenta uma breve apresentação e 

um link que permite ao usuário clicar e ser direcionado para ter acesso a obra. 

A última guia, dedicada às atividades desenvolvidas pelo Arquivo que 

visam a divisão do acervo, se subdivide em 6 itens: Depoimentos cariocas, 

AGCRJ 125 anos, calendário, eventos, editais e projetos. 

● Depoimentos cariocas - De acordo com o website do AGCRJ, o projeto 

Depoimentos cariocas, aberto em 18 de maio de 2021, será realizado 

mensalmente. As entrevistas são disponibilizadas no canal do Youtube 

do AGCRJ. Atualmente encontram-se disponíveis três depoimentos, um 

do jornalista e escritor Zuenir Ventura, outro do antropólogo e professor 

Roberto DaMatta e por último o do compositor e escritor Nei Lopes, 

todos eles apresentam alguma ligação com a cidade, que é relatada no 

vídeo. Essa é mais uma estratégia de difusão bastante interessante, 

desenvolvida pelo AGCRJ, que insere personalidades que contam como 

a história do Rio de Janeiro faz parte da sua vida, tendo segundo o 

website do AGCRJ. o objetivo de registrar e  difundir memórias de 

personalidades que tiveram a cidade do Rio de Janeiro como objeto de 

trabalho. 

● AGCRJ 125 anos - O item “AGCRJ 125 anos” apresenta as atividades 

desenvolvidas pelo AGCRJ em celebração dos seus 125 anos, entre 

elas estão: “o seminário do arquivo do Distrito Federal: 125 anos de 

trajetória”, que conta com a participação de profissionais de arquivo; 

uma galeria dedicada a contar uma breve história dos diretores que 

passaram pela instituição ao longo desses 125 anos, o primeiro volume 

data de 1892 a 1859, o segundo do ano 1960 a 1975 e o terceiro de 

1975 até os dias atuais; e o último item, que vale dá um especial 
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destaque, se chama testemunhos do Isolamento, que consiste na coleta 

de depoimentos sobre a experiência das pessoas durante a pandemia, o 

material será recolhido e custodiado para dá acesso através de 

consultas e pesquisas, para participar basta preencher um formulário 

que contém uma série de perguntas a respeito do isolamento durante a 

pandemia. 

● Calendário - o item apresenta três links de PDF de calendários, que em 

sua lateral dão destaque a fatores importantes que ajudam a recontar a 

história da cidade do Rio de Janeiro.  

● Eventos - O quarto item da guia atividades trata dos eventos 

desenvolvidos pelo AGCRJ, dando-se destaque ao Seminário 

Propriedade Intelectual e Direito de Imagem, que foi realizado em agosto 

do ano de 2005, em parceria com a Comissão Estadual de Defesa da 

Propriedade Intelectual (CODEPIN), reuniu advogados, procuradores, 

gestores públicos e acadêmicos. O website deixa disponível para 

download  os slides e textos utilizados na apresentação do seminário. 

Nesse contexto o website dá destaque também ao projeto denominado 

“quartas no arquivo” que, segundo o website do AGCRJ, consiste em 

estudos e análises que os autores receberam título de mestre e doutor e 

que tema a cidade do rio de janeiro como cenário, os textos das 

palestras são disponibilizados on-line no site do AGCRJ, do ano de 2005 

ao ano de 2008.  

Também encontram-se disponíveis no item eventos os slides da 

apresentação do Seminário Carlos Lacerda e da apresentação da  40ª 

Conferência Anual da Associação de Arquivistas Canadenses, que 

ocorreu de 12 de junho de 2015. 

● Editais - o item “editais” apresenta informações sobre os editais de 

atividades desenvolvidas contando com a participação do usuário, 

podemos citar o exemplo do concurso de monografias e a própria 

publicação de textos da Revista do AGCRJ. 

● Convênios - o item convênios e projetos, lista o total de seis projetos no 

qual o AGCRJ teve participação com outras instituições arquivísticas, 

conforme ilustrado no quadro a seguir: 
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TABELA 1 -  Projetos que o AGCRJ teve participação com outras instituições 

arquivísticas 

  

1) Projeto: ADAI- 2007/015: Projeto de Microfilmagem e Recuperação da Informação- Série 

Escravidão. 

2) Projeto: ADAI-2008/15:Projeto de Microfilmagem e Recuperação da Informação- Série 

Independência (1821-1975). 

3) Projeto: Centro de Microfilmagem 

4) Projeto: Publicação do livro Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. A travessia da 

"arca grande e boa na história carioca" 

5) Projeto: Décima Urbana. 

6) Projeto: Solução de armazenamento de dados para  o Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Fonte: Página do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo arquivo o website destaca o 

concurso de monografias, que ainda está em desenvolvimento, a publicação de 

textos da Revista do AGCRJ e um projeto desenvolvido durante a pandemia 

denominado “testemunhos de isolamento”. 

As informações sobre a revista do AGCRJ se encontra no quinto e 

último item da guia publicação do website do AGCRJ, ao clicar sobre o item o 

usuário é direcionado para uma página dedicada a revista, onde são 

apresentadas 19 edições desde o ano de 2007 e onde são disponibilizados os 

artigos, nesse contexto faz-se uso das palavras chaves como ferramenta de 

busca, assim como, da pesquisa livre.  

Na página da revista encontra-se a opção de envio de textos, onde são 

apresentados as normas a respeito do envio de textos para publicação na 

revista, nesse contexto, é orientado que somente serão aceitos textos inéditos 

que devem ser apresentados como artigos, resenhas de livros e entrevistas, 

que deverão passar por uma avaliação prévia realizada pela comissão  editorial 

e dos pareceristas. Nesse sentido, os editores da revista do AGCRJ podem 

realizar alterações, respeitando o estilo e a opinião dos autores.  



     42 

 

Em relação aos textos em outro idioma, caso sejam aceitos, irão ser 

traduzidos para o português. A página ainda apresenta normas sobre o formato 

a ser seguido nos artigos, resenhas e entrevistas, assim como, orientações a 

respeito da apresentação, sobre as citações, notas e referências bibliográficas.  

Por último, fala-se da declaração que o autor deverá preencher para 

encaminhar o artigo a revista do AGCRJ, contendo o nome, CPF, endereço 

completo com CEP, a data e o local, autorizando a publicação do seu artigo 

pela revista e o uso da sua imagem. O autor preencherá um formulário, com o 

seu nome, o título do texto, seu e-mail e telefone e enviará em anexo tanto o 

texto como a declaração, em seguida é só enviar. 

Já o projeto “testemunho de isolamento” consiste na coleta de 

depoimentos sobre a experiência das pessoas durante a pandemia, o material 

será recolhido e custodiado para dá acesso através de consultas e pesquisas, 

para participar basta preencher um formulário disponível no site, que contém 

uma série de perguntas a respeito do isolamento durante a pandemia. Esse é 

um exemplo bem interessante de uma ação feita através da internet que faz 

com que o usuário se sinta parte integrante do arquivo, principalmente durante 

um período de pandemia, onde as visitas presenciais ao arquivo estão 

suspensas. 

Como foi visto na seção anterior, as redes sociais atualmente são um 

importante meio de difusão, nesse sentido, o AGCRJ apresenta páginas no 

Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. 

No Youtube são disponibilizados  vídeos de workshop, seminários, 

palestras, colóquios, seminários de premiações, depoimentos, entre outros 

Já na página do Facebook encontram-se informações sobre eventos que 

o AGCRJ vai desenvolver, assim como imagens do seu acervo e trechos de 

vídeos elaborados pelo AGCRJ.   

A página no Instagram, assim como o Twitter, apresenta fotos e 

informações de divulgação dos projetos que a instituição desenvolve, 

informando as datas e onde ter acesso aos conteúdos. 

A presença das instituições nas redes sociais visa uma maior 

aproximação entre o público mais geral com o Arquivo, inserindo-se nos meios 

de comunicação utilizados em grande proporção. 
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Dessa forma, podemos afirmar que ao acessar o website do AGCRJ é 

possível visualizar uma série de estratégias desenvolvidas pela instituição que 

visam a difusão do acervo através da internet, seja por meio das redes sociais, 

utilizadas nesse caso para fazer além divulgação do acervo, através de fotos, 

vídeos e textos que ajudam a contar a história do Rio de Janeiro, a divulgação 

das atividades que o AGCRJ desenvolve, sendo um canal importante de 

comunicação com o usuário, principalmente com o usuário que não é 

pesquisador, nem profissional da área.  É visível que o AGCRJ busca se 

atualizar, se inserindo no cenário virtual, fazendo uso de ferramentas 

tecnologias, buscando apresentar o seu website como um ambiente dinâmico, 

que possibilite que o usuário se informe sobre o  AGCRJ, antes mesmo de ir 

até a instituição presencialmente, apresentando informações sobre o 

funcionamento da instituição, a composição do acervo e a disponibilizando 

parte dele, além do desenvolvimento das atividades realizadas exclusivamente 

através da internet.   

Dentre os projetos desenvolvidos no website do AGCRJ, cabe destacar 

o edital para publicação na revista do AGCRj e o projeto “testemunho de 

isolamento”, ambas podem ser vistas como estratégias de difusão, que nesses 

casos contam com a participação direta do usuário, fazendo com que ele seja 

parte integrante daquele contexto. Nesse sentido, essas atividades auxiliam na 

aproximação do usuário com o arquivo, inserindo ele no contexto da instituição, 

por meio de ações que promovam a sua participação de forma ativa, 

principalmente durante o período de pandemia. 

 

4.2. ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO 

“OSCAR DE ARRUDA PENTEADO”  

 

Segundo a legislação do APHRC (1985), em abril de 1963, a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro destacou o valor histórico que os 

documentos públicos municipais teriam e começou o processo de inventariação 

desses documentos. No mesmo ano, a Câmara e a Prefeitura foram 

autorizadas a entregar o seu arquivo com documentos que datam desde a sua 

fundação até o ano de 1930 para o Museu Histórico e Pedagógico Amador 

Bueno da Veiga. 
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Por fim, no ano 1977, de acordo com o APHRC (1985) foi nomeada uma 

Comissão especial que ficou encarregada de oferecer sugestões para a 

implantação de um Arquivo Publico em Rio Claro e em outubro de 1979 foi 

criado o Arquivo, implantado efetivamente no ano de 1981, como uma entidade 

autárquica. 

  

4.2.1. ASPECTOS GERAIS DO APHRC 

 

O website do APHRC apresenta 7 guias superiores bem distribuídas em: 

início, institucional, Arquivo Intermediário, Arquivo Permanente, Difusão do 

Acervo, transparência e contatos. Além disso, o website também apresenta em 

sua lateral uma barra de pesquisa, no qual o usuário pode inserir palavras-

chave sobre o que procura.  

O website do APHRC apesar de ter uma linguagem bem clara, 

apresenta alguns termos relacionados a terminologia arquivística, como por 

exemplo, fundo documental,  tabelas de temporalidade, avaliação de 

documentos, não apresentado nenhum glossário, que possa orientar e 

esclarecer essa terminologia ao usuário que não é da área. 

Em relação a acessibilidade, o website apresenta poucos recursos, 

apresentando apenas a ferramenta que possibilita ampliar e diminuir a fonte 

utilizada e fazer a alteração do contraste. Entretanto, o website do APCBH, 

possui um layout adequado, apresentando todas as informações bem divididas 

e organizadas, contendo um conjunto de cores que permitem uma fácil 

visualização do conteúdo do website.  

Nesse contexto, podemos afirmar que ao acessar o website do APHRC 

o usuário consegue navegar com facilidade na plataforma, tendo rápido acesso 

às informações, justamente por elas se encontrarem bem distribuídas e 

organizadas. 

 

4.2.2. ASPECTOS ARQUIVÍSTICOS DO APHCR 

 

O website do APHRC demonstra claramente a preocupação da 

instituição com a difusão do acervo, logo na página inicial encontram-se 

expostas imagens relacionadas a coleções fotografias do Arquivo, hemeroteca, 
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fundos, coleções e documentos históricos, cada uma delas com uma pequena 

descrição sobre o que se trata o documento.  

Inicialmente o website do APHRC apresenta um vídeo institucional, 

disponível diretamente pelo website ou pelo Canal no Youtube denominado  

“Projeto Memória Viva: Arte, cultura e história”, onde se apresenta os objetivos 

básicos do Arquivo, que vem a ser o recolhimento e a conservação dos 

documentos produzidos pelo poder público municipal e também documentos de 

origem privada, tendo o propósito de garantir o acesso, estando dividido entre 

arquivo intermediário, onde estão os documentos que a prefeitura, secretária e 

câmara de vereadores produzem, tendo como objetivo auxiliar a administração 

do município, arquivo permanente, que objetiva a preservação dos documentos 

públicos e históricos do acervo do APHRC e setor de difusão do acervo, que 

desenvolve ações de incentivo ao conhecimento, didático e cultural, 

apresentando as atividades desenvolvidas pelo arquivo. 

A guia do website destinada ao Arquivo Intermediário apresenta a 

função da Coordenação de Arquivo Intermediário como sendo a de gerir e dar 

acesso aos documentos recebidos por transferências, produzidos nas unidades 

da Administração Pública Municipal, nesta seção também é apresentada a 

definição de documento intermediário, assim como o procedimento para a 

solicitação e transferência de documentos ao Arquivo intermediário. 

Em relação a guia “Arquivo Permanente”, de início ela apresenta os 

tipos de documentos que o APHRC custodia, como documentos escritos, 

fotográficos, audiovisuais, mapas, jornais e revista, informando que o seu 

acervo não se encontra disponível virtualmente, possuindo inventários e guias, 

que fazem a descrição da documentação. 

A guia arquivos permanentes apresenta quatro subdivisões: bibliotecas, 

fundos, coleções, hemeroteca, orientações aos usuários e políticas e doações. 

O item bibliotecas apresenta uma relação de três links referentes à 

relação de livros da Biblioteca Plínio Salgado, Biblioteca Roberto Palmari e a 

Biblioteca Rui de Arruda, contendo a numeração, autor, título, local, editora e 

ano. 

Já no item relacionado aos fundos e coleções, o usuário encontra 

inicialmente a definição de fundo e coleção e logo abaixo um total de 21 itens, 

que quando o usuário clica em cima ele encontra informações sobre cada 

https://www.youtube.com/channel/UCOMMeygCXhg3jbFUog3yTYw
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acervo, alguns apresentam links para o inventário do fundo, relações de 

periódicos, e outros somente uma breve descrição. 

No item relacionado a hemeroteca o usuário encontra pequenas 

informações sobre a história administrativa ou somente a data-limite do acervo 

de cada jornal. 

Nessa primeira parte, podemos afirmar que website dá uma visão geral 

ao usuário sobre o acervo que ela constitui, apresentando breves descrições 

sobre cada acervo e em alguns casos são disponibilizados instrumentos de 

pesquisa para download, no enquanto, ela disponibiliza apenas uma pequena 

quantidade de reproduções do seu acervo, apresentando apenas uma pequena 

amostra dos documentos custodiados pela instituição, não há a 

disponibilização de parte considerável do acervo através portais para pesquisa, 

como é o visto no website do AGCRJ .  

O website do APHRC também apresenta orientações destinadas aos 

usuários que desejam visitar o arquivo permanente, entre elas estão: 

● O fornecimento de lápis e papel pelo arquivo, devendo assim o usuário 

deixar todos os seus matérias nos armários; 

● A proibição de uso de celular e o consumo de alguma comida ou bebida; 

● Obrigatoriedade do uso de luvas para o manuseio dos documentos; 

● Proibição do acesso a documentos que estejam em estado de 

deterioração, assim como documentos originais (textuais ou fotografias) 

que estão digitalizados. 

● A autorização de fotografar documentos somente sem uso de flash, 

informado ao funcionário antecipadamente. 

O website  do AGCRJ também possui informações a respeito da política 

e doações do Arquivo. Nesse sentido, o APHRC recebe doações de 

documentos textuais, iconográficos e cartográficos que possam enriquecer o 

acervo. Essas doações podem ser realizadas por cidadãos, instituições e 

associações, passando previamente por uma Comissão de Avaliação, 

realizada pelos funcionários do arquivo e que caso venha a ser aprovada, 

assinará um Termo de doação de documentos entre arquivo e o doador, caso 

necessário os documentos passaram por um processo de higienização e serão 

acondicionados em caixas. 
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Na guia de difusão observa-se ainda de forma mais ampla a 

preocupação do arquivo em proporcionar a difusão do acervo para o público 

em geral, nela são apresentados os seguintes projetos que o arquivo 

desenvolve: Projeto ArqAventuras; Bate-papo Cultural;  Concurso Fotográfico 

“Rio Claro Revela sua História”; Eventos de formação; exposições; Memória 

Viva; Concurso Mostra de Artes “Novos Olhares”; publicações e links. 

O Projeto ArqAventuras consiste na realização de visitas pedagógicas, 

com o intuito de apresentar aos alunos do público infantil, documentos 

históricos da cidade do Rio Claro e demonstrar os procedimentos de 

higienização e pequenos reparos. Com o objetivo de  proporcionar a 

aproximação das crianças com a história da cidade, proporcionando atividades 

além da sala de aula. O projeto em questão desenvolve também as seguintes 

atividades:  

● Quebra-cabeças¹1 - tendo como base o acervo fotográfico do patrimônio 

edificado da cidade de Rio Claro;  

● O jogo denominado “detetive de palavras²,  que está relacionado a 

hemeroteca e consiste em na identificação por parte das crianças da 

grafia original das palavras, da tipologia das fontes e do material 

publicitário. 

● Arq-Game³ - trata-se de um jogo de tabuleiro que contém uma série de 

desafios como "verdadeiro ou falso”, “quis”, “soletrando”, “desenhando”, 

“mímica” e “cartas”. 

● Arq-Palavra4 – consiste em trabalhar o patrimônio imaterial , atendendo 

os requisitos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 

estabelece a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 

● Arq-Papo5 – consiste na comparação de fotografias da cidade em 

épocas diferentes. 
                                                           
1 Vide Anexo A 
²  Vide Anexo B.  
³  Vide Anexo C. 
4   Vide Anexo D. 
5   Vide Anexo E. 
6   Vide Anexo F. 
7   Vide Anexo G. 
8   Vide Anexo H. 
9  Vide Anexo I. 
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● Arq-memória6 – trata-se de jogo da memória com pequenos pares de 

imagens da cidade. 

● Arq-Registro7 – consiste na produção de livretos elaborados com 

colagens feitas pelos alunos, que ficam disponíveis aos alunos no fim do 

ano letivo. 

● Caça-palavras8   – trata-se de um jogo que consiste em encontrar pontos 

históricos da cidade Rio Claro, tanto em inglês como em português. 

● Arq-Asimetria9  – consiste em atividades no qual o aluno terá que 

completar desenhos impressos da cidade. 

O Arquivo ainda possui um mascote, denominado "Oscarzinho"  que de 

acordo com o website, representa um estudioso sobre a cidade e patrono do 

Arquivo  Público e Histórico do Município de Rio Claro. 

No que se refere a preparação dos professores para o desenvolvimento 

de atividades no arquivo, eles recebem um manual de instruções dos jogos e 

vídeos da cidade, contando ainda com “diário de bordo” para que os 

professores possam deixar os seus registros,  sendo apresentado anualmente 

ao gestor. 

A segunda iniciativa de difusão cultural apresentada no website do 

arquivo é o “Bate-papo Cultural", que trata-se de um evento realizado algumas 

vezes durante o ano pelo Arquivo Público e Histórico do Município de Rio 

Claro, tendo o objetivo de valorizar e difundir o seu patrimônio documental e 

discutir sobre atividades técnicas realizadas pelo arquivo.. Esses vídeos 

encontram-se disponíveis em sequência na página do Youtube do Arquivo, 

denominada “Projeto Memória Viva: Arte, cultura e história”. Atualmente, 

encontra-se o registro de 80 encontros, que tratam de diferentes temáticas. 

A terceira iniciativa de difusão que o website apresenta é o Concurso 

fotográfico denominado “Rio Claro Revela sua História”, regulamentado pela 

Lei Municipal nº 4648 de 17 de dezembro de 2013, ele tem como objetivo 

“reconhecer a importância da fotografia como documento, produzir acervo 

iconográfico e atualizar o registro da história recente da cidade de Rio Claro-

SP.” (RIO CLARO, 2021, p.1) 

O concurso foi criado no ano de 2009 e a cada ano é escolhido um tema 

diferente. Atualmente o concurso tem como tema “Retratos da Pandemia em 

Rio Claro”, buscando retratar o cotidiano dos moradores da cidade durante 
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esse período e como isso impactou em suas vidas. Não é necessário que o 

participante seja necessariamente morador de Rio Claro, podendo ser fotógrafo 

profissional ou amador. Para se inscrever é necessário que o participante 

preencha um formulário que contém os seus dados pessoais, informações 

sobre as fotografias (título, data e local) e que assine um termo de 

concordância de disponibilização do uso de imagem, voz e respectiva cessão 

de direitos”. O primeiro, segundo e terceiro lugar no concurso terão as 

respectivas premiações: 1º Lugar: R$ 534,14 e certificado; 2º Lugar: R$ 320,48 

e certificado; 3º Lugar: R$ 213,65 e certificado. As fotografias premiadas serão 

expostas no site e nas redes sociais do APHRC. 

Essa iniciativa, assim como a iniciativa “testemunhos de isolamento" 

desenvolvida pelo AGCRJ, faz com que o Arquivo seja incluído na realidade do 

cotidiano das pessoas, proporcionando uma maior aproximação com a 

instituição, principalmente durante esse período de pandemia.. 

A quarta iniciativa elencada no website do APHRC trata sobre os 

Eventos de Formação, que consiste em cursos, oficinas, jornadas, simpósios, 

entre outros eventos desenvolvidos pelo APHRC, visando a capacitação de 

servidores e de uma comunidade interessada. O website apresenta 

informações (tema, data e local) sobre seis cursos de capacitação e História 

Oral que a instituição desenvolveu entre o ano de 2009 e 2018.  

A quinta iniciativa de difusão cultural apresentada no website é dedicada 

às exposições, no entanto, o website dá acesso apenas à última exposição 

realizada, as demais são listadas apenas pelo tema e em ordem cronológica, 

não apresentando maiores informações. 

A sexta iniciativa de difusão desenvolvida pelo Arquivo se aplica 

virtualmente através do canal presente no Youtube denominado “Memória Viva: 

arte, cultura e história” e na sede da Autarquia, no Setor do Arquivo 

Permanente. Nesse contexto, o website apresenta sete quadros, em cores 

distintas, cada um deles se refere a um tipo de conteúdo presente no projeto, 

conforme listado a seguir: 

● História oral e documentários – consiste em recolher depoimentos de 

pessoas que a história de vida em algum momento tem a cidade de Rio 

Claro como cenário. 

● Bate-papo cultural 
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● Nos bastidores da Administração - , trata-se de uma série de breves 

vídeos, de duração máxima de 1 minuto, onde os servidores da 

administração pública da cidade de Rio Claro se apresentam e falam 

sobre a sua função dentro da instituição no qual trabalham.   

● Ontem e Hoje – trata-se de vídeos curtos de no máximo 1 minuto, que 

têm como objetivo apresentar uma comparação de lugares da cidade de 

Rio Claro em diferentes épocas, feita através de imagens do acervo 

iconográfico e hemeroteca, demonstrando o antes e o depois. Isso ajuda 

a comunidade local a perceber as transformações que a sua cidade 

sofreu ao longo do tempo. 

● Arqcast – trata-se de um projeto ainda em desenvolvimento, que 

consiste na apresentação de audiobooks, entrevistas e áudio séries 

documentais, com conteúdo referente a rotina interna do APHRC, 

estando disponível não apenas através do youtube mas também no 

spotify (serviço de streaming de música, podcast e vídeo). 

●  Conversa Griô – trata-se de um projeto que visa recolher registros orais 

de comunidades africanas presente em Rio Claro, objetivando recolher 

depoimentos que não estão presentes nos livros, através da memória 

oral. 

● Projetos do APHRC – essa parte é voltada para demonstrar através de 

vídeos os projetos desenvolvidos pelo arquivo, como exposições, o 

projeto Arq-Aventuras, entre outros. 

  

A sétima iniciativa de difusão desenvolvida pelo APHRC é a Mostra de 

Artes “Novos Olhares” , trata-se de um concurso que surgiu por iniciativa de 

membros do Conselho Superior do Arquivo no ano de 1997 e tinha como 

objetivo expor as obras de artistas da cidade de Rio Claro, que tivesse como 

cenário a cultura da cidade, incluindo seus costumes, paisagens naturais e 

urbanas, símbolos, arquitetura, etc. 

A oitava iniciativa de difusão que encontramos no website do APHRC é 

referente às publicações do arquivo. Nessa parte do website são representados 

por um ícone, de cores distintas os seguintes tipos de publicações:  

● Agenda e calendário anual do arquivo – trata-se de agendas produzidas 

entre o ano de 1987 e 2017 que apresentavam imagens e informações 
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da cidade em seu conteúdo e os calendários que passaram a ser 

produzidos no ano de 2018, trazendo ilustrações da cidade e sendo 

vendidos por 5 reais. Nesse ícone o website ainda traz a capa inicial de 

todas as edições já produzidas das agendas e calendários. 

● Cartões portais – nesse ícone, o website expõe imagens de cartões-

portais que tem como cenário a cidade de Rio Claro.  

● Coleção de obras e artes – nesse ícone o usuário encontra atualmente a 

coleção de Percy de Oliveira, desenhista que morou em Rio Claro no 

ano de 1984, encontram-se disponíveis também dois links, no qual o 

usuário encontra obras do desenhista, que ilustram pontos da cidade. 

● Livros e publicações técnicas - esse ícone contém um total de 64 links 

de publicações do APHRC em formato PDF.  

● Revista do arquivo - criada no ano de 1982, foi publicada 

semestralmente até no ano de 1993, tendo durante esse período um 

total de 23 publicações, em formato de boletins técnicos. Na segunda 

edição a revista se apresenta em formato de livretos e nas edições mais 

recentes, a partir do ano de 2009, tem uma proposta diferente das 

primeiras edições, voltando-se agora para a da história da cidade, de 

seus moradores, suas instituições, manifestações culturais, entre outros, 

nesse sentido, pode-se perceber a intenção do APHRC em disseminar a 

história da cidade a sua comunidade. As edições desde do ano de 1982 

até 2016 ficam disponíveis para consulta e download no website. 

A guia de difusão do website ainda apresenta em seu último ícone links 

para websites de unidades de informação, como o Arquivo Nacional. a 

Biblioteca Nacional, Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Além do website, o APHRC ainda está presente no Facebook, Twitter, 

Instagram, WhatsApp, Youtube, Spotify e Pinterest. 

 Nesse contexto, fica claro como o APHRC, apresenta uma variedade de 

ações voltadas para a difusão do acervo, com o objetivo de que os cidadãos 

tenham conhecimento da história e da memória da cidade, fazendo com que 

eles se sintam incluídos nessa realidade, voltando-se para o público de todas 

as idades, desde as crianças, com o projeto ArqAventuras, até os mais velhos, 

com o concurso de fotografias, por exemplo.  
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Nessa perspectiva, podemos afirmar que o APHRC deixa claro através 

do seu website, que a instituição apresenta grande preocupação em promover 

a difusão do acervo, fazendo uso de estratégias que possibilitam um contato 

maior com o público, buscando se inserir no cenário virtual e apresentando em 

seu website um ambiente dinâmico, atualizado e de fácil acesso ao usuários. 

Nesse sentido, o website do APHRC  deixa evidente ao usuário como se dá 

cada uma das ações que ele desenvolve, seja através de textos, vídeos ou 

imagens, que explicam claramente como cada atividade é realizada, além de 

incluir os cidadãos de Rio Claro no contexto do arquivo, seja através, por 

exemplo, dos vídeos no qual os cidadãos contam uma história que tem Rio 

Claro como cenário ou através dos concursos fotográficos. 

 Nesse contexto, fica claro que o website do APHRC, assim como as 

outras plataformas virtuais que o arquivo se insere (Facebook, Twitter, 

Instagram, WhatsApp, Youtube, Spotify e Pinterest), funcionam como 

ferramentas fundamentais de comunicação com esses usuários, agora mais do 

nunca diante do contexto da pandemia, promovendo ações de difusão que são 

voltadas exclusivamente para esse cenário, aproximando-se ainda mais da 

realidade do usuário, do seu cotidiano, com o intuito que ele retorne a 

instituição e que reconheça a sua importância para a cidade.  

 

4.3 ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OURO PRETO  

 

De acordo com o histórico apresentado pelo website APMOP, 

inicialmente, no ano de 1895, o Arquivo Público Mineiro foi criado em Ouro 

Preto, tendo como propósito receber a documentação referente ao direito 

público, a legislação, a administração, a história, a geografia e as 

manifestações culturais de Minas Gerais. Entretanto, de acordo com o website 

do APMOP, no ano de 1897, quando Ouro Preto deixou de ser a capital de 

Minas Gerais, o Arquivo Público Mineiro foi transferido para a nova capital do 

Estado, a cidade de Belo Horizonte. No entanto, parte dos documentos 

administrativos e camarários continuaram sob a custódia da Câmara Municipal 

de Ouro Preto. 

Nesse contexto, segundo o website do APMOP, em 1990 foi criado o 

Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, tendo como principal objetivo 
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preservar o patrimônio documental e a memória da cidade, reunindo, 

preservando e disponibilizando ao público documentos, texto e publicações 

referentes à história do município, estando sob a guarda da Câmara Municipal. 

  

4.3.1 ASPECTOS GERAIS DO APMOP 

 

O website do APMOP apresenta-se no Blogger, plataforma gratuita 

criada pelo Google, que oferece ferramentas de edição e gerenciamento de 

blogs através de login por e-mail. 

O website do APMOP se divide entre as seguintes guias superiores, não 

apresentando nenhuma subdivisão: início; apresentação; produção acadêmica; 

catálogos e índices, e equipe do arquivo. 

O website é atualizado frequentemente, logo na guia inicial há a 

presença de todas as publicações e atualizações do website, com a data da 

postagem, apresentando-se de forma sequencial, além disso, na parte lateral 

há uma divisão anual, entre o ano de 2011 e 2021, no qual o usuário pode 

voltar na postagens dos anos anteriores 

Uma das ferramentas de busca que o website apresenta é a barra de 

pesquisa, que se encontra no canto superior esquerdo, no qual ao inserir uma 

palavra, o website faz a busca entre todas as postagens que apresentam 

determinado termo. 

Em comparação com os outros websites analisados, o website do 

Arquivo Público de Outro Preto se apresenta de uma forma bem mais simplista, 

apresentando um design não muito adequado, onde o contraste entre as cores 

das fontes dificultam a visualização do texto, não apresentando também 

ferramentas de acessibilidade que auxiliem o usuário na visualização do 

conteúdo, como ferramentas de ampliação das fontes ou mudança de 

contraste. 

Por fim, o website do APMOP apresenta ainda em sua lateral, links para 

websites das seguintes unidades de informação: Arquivo Público Mineiro, 

Biblioteca Nacional, Blog do fotógrafo Ronald Peret, Câmara Municipal de Ouro 

Preto, Casa da Ópera e Patrimônio Imaterial de Ouro Preto, visto que estes 

websites são podem auxiliar o usuário a encontrar informações sobre a cidade. 
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4.3.2 ASPECTOS ARQUIVÍSTICOS DO APMOP 

 

Em relação aos aspectos arquivísticos que o website do APMOP 

apresenta, primeiramente podemos afirmar que os textos apresentados no 

website fazem uso de alguns termos arquivísticos, que podem não ser do 

conhecimento do público geral, e nesse contexto, o website não apresenta 

nenhum tipo de glossário especializado que possa auxiliar e dá maior 

entendimento ao usuário. 

A guia apresentação além de apresentar o histórico institucional, traz 

informações sobre o acervo do Arquivo. De acordo com o website, o acervo do 

Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, apresenta documentos da 

administração referentes à Câmara Municipal de Ouro Preto e a Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto. 

O APMOP custodia os livros produzidos pela Câmara Municipal de Ouro 

Preto que datam de 1931 até 1970 e documentos da Prefeitura de Ouro Preto 

do ano de 1931 até 1980. 

O website ainda apresenta a seguinte lista dos tipos documentais que o 

Arquivo custodia: acórdãos de vereança, livros de tombos, foros, despesas e 

registros de expostos, matrículas de escravos, loterias, lançamento e cobrança 

de impostos, contratos e arrematações, eleições da Guarda Nacional, registros 

de patentes, provisões, requerimentos, ofícios e despachos da Câmara, 

licenças para abertura e baixa de negócios, registros de leis mineiras, imperiais 

e municipais, correspondências, certidões, atas, indicações, portarias, 

pareceres, documentos eleitorais, jornais, documentação cartográfica, 

apresentando mais de mil livros e por volta de 260 metros lineares de 

documentos avulsos em que a grande maioria datam da segunda metade do 

século XIX até o século XX. 

O website dispõe de pouca quantidade de informações relacionadas às 

atividades de difusão do Arquivo. A guia inicial apresenta uma sequência de 

informações referentes à divulgação de eventos e pequenos posts com textos 

que utilizam imagens de documentos do arquivo para ajudar na 

contextualização. 

A guia dedicada à produção acadêmica apresenta os trabalhos 

acadêmicos referentes ao acervo do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, 
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disponibilizando o nome do autor, título e o link para acesso. Entretanto, todos 

os links disponibilizados encontram-se desatualizados, não permitindo que o 

usuário tenha acesso ao conteúdo. 

Em relação às redes sociais, o Arquivo Público Municipal de Ouro está 

presente no Facebook, Twitter e Pinterest, apresentando posts que vão desde 

imagens de documentos do acervo do Arquivo, até posts para divulgação das 

atualizações do website. 

O item referente aos catálogos e índices atualmente apresenta somente 

a informação que esse item está sob revisão e que será atualizado 

futuramente. 

Por último, o website tem a última guia denominada “Equipe do Arquivo” 

onde estão disponíveis somente o nome da arquivista e da coordenadora 

responsável pelo arquivo, não apresentando maiores informações sobre os 

funcionários que trabalham no arquivo. 

De modo geral, é possível perceber uma grande ausência de 

informações no website do APMOP. Podemos afirmar que o website do 

APMOP apresenta informações bem básicas sobre ele, agindo como um meio 

de difusão que poderia ser um pouco mais explorado, tanto em relação aos 

aspectos gerais, como meio de ferramentas de acessibilidade, o design 

empregado no desenho e estrutura do website, até aos aspectos arquivísticos, 

trazendo uma maior gama de informações referentes ao acervo. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o APMOP apesar de está presente 

no ambiente virtual, faz pouco uso dele, apresentando em seu website poucas 

estratégias que visam promover o acervo, não dando ao usuário uma visão 

geral o arquivo e dos serviços por ele prestados, além de não apresentar 

nenhuma iniciativa exclusiva em ambiente virtual que promova a participação 

ativa do usuário, contendo algumas informações desatualizadas que precisam 

ser revistas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho abordou a temática da difusão cultural e educativa 

em arquivos, dando ênfase aos arquivos municipais por refletir uma realidade 

próxima, entendendo que dessa maneira, de acordo com Bellotto (2006) é mais 

fácil, em um primeiro momento, se estabelecer uma relação do arquivo com a 

população de modo geral. Para isso foram analisadas como o Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo Público e Histórico de Rio Claro e o 

Arquivo Público Municipal de Rio Preto, fazem uso de seus websites como 

ferramenta de divulgação do seu acervo e das estratégias de difusão 

realizadas por eles. 

Dessa maneira, entendemos que no cenário atual, onde a tecnologia 

está fortemente presente na vida da grande maioria das pessoas, é necessário 

que os arquivos se insiram nesse contexto, apresentando em seu website um 

ambiente dinâmico e atualizado, que reflita a identidade do arquivo, 

promovendo a divulgação do seu acervo e das atividades por ele desenvolvido. 

Podemos concluir com base no que foi visto na análise dos websites das 

três instituições arquivísticas municipais brasileiras selecionadas, que esse 

processo ainda não está consolidado, que está acontecendo de forma 

progressiva e que as instituições, no contexto brasileiro, apresentam realidades 

diferentes, por exemplo, enquanto o website do Arquivo Público e Histórico do 

Município de Rio Claro demonstra claramente as atividades de difusão que o 

arquivo desenvolve através do website, o Arquivo Público Municipal de Ouro 

Preto se apresenta de uma maneira um pouco mais básica, sendo pouco 

explorado. Nesse sentido, inicialmente é necessário que haja iniciativa, 

principalmente por parte dos arquivistas, de aproximação com iniciativa 

realizadas presencialmente ou através do ambiente virtual, para que mesmo de 

forma gradual as instituições se insiram nesse novo cenário, visto que, o 

desenvolvimento de ações desse tipo possibilita um maior alcance do arquivo 

aos usuários, promovendo o reconhecimento da importância da instituição e de 

seus serviços prestados para população, o que consequentemente proporciona 

uma aproximação com o público geral, para o qual o arquivo parece muitas 

vezes uma instituição distante 
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ANEXOS 

ANEXO A –  Ilustração do quebra-cabeça do APHRC. 

 

Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro¹.. 

 

 
ANEXO B – Ilustração do jogo “detetive de palavras” do APHRC 

 

 

Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro2 

. 
 
 
 
                                                           
¹ Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
² Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
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ANEXO C – Ilustração do jogo “ArqGame” do APHRC 
 

 
Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

3
. 

 
 

 
ANEXO D – Ilustração do jogo “Arqpalavra” do APHRC. 

 

 
Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

4
. 

 
 
 

                                                           
3 Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
4  Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
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ANEXO E – Ilustração do projeto “Arqpapo” desenvolvido pelo APHRC. 
 
 

 
 

Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro
5
. 

 
 

 
ANEXO F – Ilustração do jogo ArqMemória do APHRC 

 

 
Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

6
. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021. 
6 Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021. 
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ANEXO G – Ilustração do ArqSimetria do APHRC 
 
 

 
Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

7
. 

 
 
 
 

 
 

ANEXO H – Ilustração do caça-palavras do APHRC 
 
 

 
Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

8
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
8 Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
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ANEXO I – Ilustração do jogo “ArquRegistro” desenvolvimento pelo APHRC 

 
 

 
Fonte: Página do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

9
. 

 
 

                                                           
9 Disponível em: < http://aphrioclaro.sp.gov.br/projeto-arqaventuras/> Acesso em: 03 set. 2021 
 


